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 ,טרָאוװראָפ

 -טנע ,טטקאוו ךארּפש א ּביױא ,דניק א וצ ךילנע זיא ךארּפש א ּביוא
 גידווע'נַה ןוא ּביל רעזנוא זיא ,ןעזירּפאק עריא ךיז טָאה ןוא ךיז טלע ,קיוו
 ןעשידוי םעד ןענעכייצעּב וצ ןעמונעגנָא זיא סע .דניק לָאמ ןעצ שי רוי
 ,הָהֹפֶש ,טסניד ןעמָאנ ן'טימ -- ךילריטאנ ,עּביל ןופ טשינ -- ן'ׁשֶל
 .גנונכייצעּב עשלאפא זיא סָאד .טנוזעג ןוא טולּב ןופ דליּב א טיג סָאװ
 .רעד טרעװ סָאװ ,דניק טראצ סאלּב א יװ סיוא רעכיג טהעז שידוי סָאד
 טגָארטרעּפ טרָאװ עשידוי סָאד .ןרעטלע עזָאלפליה ןּוא עמירָא ַײּב ןעגיוצ
 ךיז טסערּפ ןוא רעטרעװ עדמערפ ערעדנא טימ תּונַכֹׁש םּוש ןייק טשינ
 יקאט ןוא .טיוּבעג ךילשידוי טשינ זיא סָאװ ,ץאזא ןיא ןייא ןרעג טשינ
 ,קורדנַײא ,ןעכילנַײּפ א טעמִּכ ,ןעמענעגנָאנוא'נא לָאמעלא סע טכאמ רעּבירעד
 סָאד .רעטרעװ עדמערפ טימ טשימעג ,שידוי טכעלש א טדער דיא ןעװ
 ,טרָאװ דמערפ א טימ ןעמאזוצ ןעלעטש טשינ ךיז ליװ טרָאװ עשידוי
 ךילקערש םיא זיא עיצאלימיסא:טרָאװ .שידוי ןיא ןאראפ טשינ זיא סָאװ
 .ןֹוצָרל טשינ רהעז ןוא דמערֿפ

 -רא אזא ןופ טַײקגירעװש עצנאג יד ,ךילטנעגייא ,טגיל ןירעד ןּוא
 -עוש יד .קיטאמארג עשיטקארּפ עשידויא ןעלעטשנעמאזוצ יו ,טַײּב
 ןעסאּפוצ ןענָאק ףראד ןעמ .רעהעג םוצ בֹור-יִּפ-לַע ָאד ךיז טהיצעּב טַײקגיר
 -ידווע נח ןעסאלּב ן'ראפ ,ץאז רעד ןעדַײל טשינ לָאז ַײּברעד ןֹוא ןימרעט א

 ליפיוו ףיוא . עיצארעּפָא ע'תֶמָא נא סע זיא ןעזירּפאק ענַײז טימ שידוי ןעג
 גיטכיזרָאפ ןעגיוצעּב ךיז רימ ןעּבָאה ,תֹוחּכ ערעזנוא ןיא ןעוועג רָאנ זיא סע
 ןופ ןעמונעג עכנאמ ,טסאּפעגוצ רימ ןעּבָאה ןענימרעט עכנאמ .טַיּפ םעד ןיא
 --טָאה סָאװ ,רעגנע וו 'ה םִַײּב סרעדנוזעּב , ןאראֿפ ןיוש ןענעז סָאװ ,יד
 ראפ סרעדנוזעּב ןוא ךארּפש ראפ שּוח ליפיוזא --ןערעוו טגָאזעג ָאד זומ סע
 .שידוי ןרעַײט רעזנוא

 .עיפארגָאטרָא רעזנוא טימ ןַײז-םיִּכסַמ טשינ רֶׁשֹפֶא ןעלעוו עכנאמ
 עּביל ןוא שּוח רעמ טָאה סָאװ , רעד רעּבָא .הֶרָצ עטלא'נא ןיוש זיא סָאד
 רעּבַײרש רעשידוי א זיױלּב טשינ זיא סָאװ ,רעד ,ךארּפש רעשידוי רעד ראֿפ
 ,שידוי ןיא טּבילרעפ לעסיּב א ךיוא זיא רע רָאנ ,רעזעל:שידוי רעטוג א רעדָא



 {| "עד וא ,ןעלהיפרעד טגנידעּבנוא זומ רעד -- ךילריטאנ יוזא דיא סָאוװ
 ןענעז ײז יװ ןעלאפטיורא ןעזומ רעטעּפש רעדָא רעירפ ןעלעוו ע ן'טימ
 ןיא זַײװלײט א דנאלסור ,עטיל ןיא ןעלאפעגסיורא ןיוש
 / .עקירעמא

 :ייטרעפ סָאװ ,ענעי ןופ תֹונעמ יד ןעפלעה טשינרָאג ָאד ןעלעוו סע
 -ישטַײד רעד ןופ תֹויַאַר ערעייז ןעיצ סָאװ ןוא עיפארגָאטרַא עטלא יד ןעגיד
 טעװ ןוא רעקרַאטש זיא -- טּבעל ךארּכש א ןוא -- ןעּבעל סָאד .ךארּפש רעש
 .עג ןעטירטשעג ןוא טדערעג זנוא ַײּב זיא ּךֵס א . ןַײז-ַהצנמ טכַײל רהעז ייז
 ךיז טהעג ןיילא עיפארגָאטרָא יד רעּבָא ,עיפארגָאטרַא רעד ןעגעוו ןערָאװ
 .רהָאי ןעצ עטצעל יד ראפ טרעדנערעפ קראטש יז טָאה ןוא געוו רהיא'
 :טשינ ,ךיז ןעּבָאה גנוגעלסיוא רעטלא רעד ןופ רעציש ןוא רעַײרש יד ּוליפֲאֹ
 טשינ ןיוש ייז ןעגעל טנַײה ןוא ןעלאפ ךַס א ןיא ןעּבעגעגרעטנוא ,גידנעליוו
 .קירוצ רָאי ףניפ טימ ּוליִּפַא טגעלעגסיוא ןעּבָאה ייז יװ ,יוזא סיוא

 ,קיטאמארג א יװ ,טייּברא רעכילטרָאװטנארעפ אזא ַײּב ,ךילריטאנ
 ןעּבָאה רימ טסייה סָאד ,ןעּבעל ן'טימ ןענעכעה טזומעג ךיז רימ' ןעּבָאה
 ַהְצנֹמ שיגָאל ןוא טראה זיא סָאװ ,עיפארגָאטרָא ענעי ןעמהעננָא טזומעג
 .עגיטציא-זיּב יד

 עכילטַײהניײא'נא ןעּבָאה ןעכיגניא ןעלעוו רימי זא ,רעכיז ןענעז רימ
 טלעוו רעייז טּבעלעגּבָא גי'דֹוכָּכּב ןעּבָאה סָאװ ,ץ ןוא ה ןהָא ,עיפארגָאטרָא

 .זנוא

 יע



 . רעטרעװ ןוא תֹויִתֹוא ,;ןעגנאלק 1

8 1 

 ןוא ,ןעּבליז ןָופ טהעטשעּב טרָאװ ךילשנעמ םעדע"
 .נאלק ייד ןערעװןעּבַײרש םַײּב .ןעננאלק .ןופ -- ןעּבליז יד

 ןעסייה :םָאװ ,,םנעפייצ :ערעדנוזעב ףרוד :ןעּבענעגרעּביא;ןעג
 +נעגלָאפ :ןיא !טלעטשעגסיוא ןעדעוו .תֹויִתֹוא יד .. תֹויְתֹוא
 ;רָדֵס :ןעד

 זה ,ו.װ יח = גיב ,א.א
 קה בו" 2 א שט 2

  יצ וי ,8 .,8 .,2 .ס , ינ ,ם.ימ !
 ;ש ;ר .

 . תיֵּבףֶלֵא רעשידוי .ועד:טפייה :תֹוָתֹוא ןופ .רֶרֵפ רעד םָנ
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 ןערעוו תיּב-ףלא ןעשירוי ןופ תֹויְתֹוא עגידנעגלָאּפ יד
 .ןעמוק סאוו ,רעמרעװ עשיאערּבעה ןיא טכױרּבעג זיױלּב
 !ךארּפש רעשידוי רעד ןיא ירא

 2 י2ה 6 ב

 ,ה ,8 ,ש

8 4 

 ,תֹויִתֹוא ןוא ןעגנאלק ןופ גנוליימוצ יד 3
 עכנאמ וא ,ןעקרעמעּב וצ רעװש טשינ זיא סע

 ןוא רע כע ה טדערענסױא ןערעװ תיִּב-ףֶלַא ןופ ןעגנאלק
 א ,ו ,ָא ,א :ליּמשַײּב םוצ ,נידנעטשטסּבלעו

 .םשינ ןוא ליטש טדערעגסיוא ןערעװ ,רעדיוו ,ערעדנא
 .ר ,נ ,ּב :ליּפשַײּב םוצ ,:ידנעטשטשבלעו

.4 8 

 .ןוא רעכעה טרערענסיױא ןערעװ סָאװ ,ןעגנאלק יד
 רעכליהניילא ןעפורעגנָא ןערעװ + , נירנעטשטסּבלעז |

 .(ןעלאקָאװ

 :רעכליהניילא ןענעז סָאד

 וט י  .ַא א
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 ןוא רעליטש טנָאזעגסױא ןערעוו סָאװ ,ןעגנאלק יד
 :ניילא ןופ ףליה רעד טימ רָאנ ,גידנעטשטסּבלעז טשינ

 . (ןעטנאנָאסנָאק) רעכליהטימ -- ןעסייה ,רעֿבלַײה ײ

 :רעכליהטימ ןענעז סָאד

 !(שמ ,ם שאו ח

8 6. 

 | טלעטשעגנעמאזוצ ןערעװ סָאװ ,רעכליהניילא יד

 : רעכליהלעּפָאט ןעפורעגנָא ןערעוו ,תֹויִתֹוא ייווצ ןופ

 :רעכליהלעֿפַאט ןענעז סאר

 וי 'ה
 = / ? ו

8 7. 

 ןָא ךיז ןעּבױה סָאװ ,רעטרעװ יד רעּכיא רעירפ טּבַײרש
 ןעּבױה סָאװ ,רעטרעװ יד ךָאנרעד ןוא רעכליהניילא'נא טימ
 . רעכליהטימ א טימ ןָא ךיז

 :רעכליהניילאנא טימ ןָא ךיז ןעּבױה סָאװ ,רעטרעוו

 ,לֵא ,שא



 גרעכליה טימ א טםימ ןָא ךהד ןעביוה סָאװ ,רעטרעוו

 .ןעבַײט ,גרעב

 חא  פרעטּלא .רעמוז .ביל ּבָאה ךיא
 דעד זיא +םָאװראפ -, עלעננוי .ליטש א
 דולאוו ןיא ?ןעמאמ ן'ראפ רעמלע עדייז
 ןהואװ ,עלעגתי .ןעציז וצ םוג זיא
 ,ךעלעשיפ ןעליּפש ךַײט ,ןיא .? וטסהעג
 סָאד ,טפול ּביל .טָאה לענױפ רעד
 זיא גראב ּבָארא ,רעסאוו -- עלעשיפ
 ּבָאה נעט ענינייא .,!ןעפיול וצ טכַײל
 ,ןעּבָאּב 'רעד .ַײּב .טכארּברעפ ךוא

38 854 

 ןוא רעכליהניילא יד ןעּבַײרשרעּביא םַײּב רעטנוא-טכַײרמש
 ,רעטניװ דרעזיײיּב רעד !ליּפשַײּב םוצ , רעכליהלעּפָאט יד

 :ַאלשעגנַײא טָאה רעטניוו רעזייּב רער

 ילב ןייא ןַײק ,'דרע יד זַײא .ןיא ןעס

 ןעקוקסיורא טנָאקעג טשינ טָאה לעמ
 ןענעלעג יזיא 'ץלא ,טלעוװ 'סמָאנ ףיוא

 יי א א



 ןופ דנעװ עסַײװ ,פמלאק יד רעמנוו
 רעּביל רעד ןעמוקעג זיא סע רָאנ ,זַײא
 ןיא ןעלסילש ענעדלָאנ םימ  גנילירפ
 .דנאה

8 

 .רעכליהמימ יד ןעּבַײרשרעּביא םַײּב רעטנוא:טכַײרטש

 .עטאט רעד ןעמוקעג :ליּפשַײּב םוצ

 ערעייז ףױא ןוא ,גרעּב .ענירג עכיוה
 .ײנש רעםַײװ ךיז טלעניּפש ןעציּפש
 ןעציז :טרָאד זא .,ךיז טכאד ןעמַײװ ןופ
 ,לָאמ ןיא ,ןעטנוא ,לעגיופ !עטַײװ 'עסיודנ
 ,רעדלעװ ענירג עלופמכארּפ ןעהעמש
 טלעגנעלש עלעכַײמ רָאלק .ןיילק א ןוא
 ,םשיור עלעכַײמ סָאד ..ייז ןעשיווצ ךיז
 םימ טליּפש .ןוא טנניז עלעבַײמ סָאר
 גָאמראפ , ןעלעוו ענרעּבליז .עניילק .ענַײז
 ןעקנירט ןוא לעכַײמ םוצ לעניופ ןעמוק
 ,רעסאוו ןערָאלק .ן'מימ ןָא ךיז

 יי 5 =



 ,תודּוקנ 4
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 טָאטשנָא ,טכױרּבעג ןערעוו רעטרעוו עשיאערּבעה ןיא
 .תֹודּוקְנ ןעסייה סָאװ ,םנעכייצ ערעדנוועּב ,רעבליהניילע יד

 :תודּוקְנ יד ןענעז סָאד

 ,א רעכליהניילא םעד טַײּברעּפ ( ** ) דַּתַּפ

 : .(דאחהאּפ טָאטשנָא) דַחַּפ :ליּפשַײּב םוצ ְו

 | .(ראאצ טָאטטנַא רעַצ
 ,ָא רעכליהניילא םעד טַײּברעֿפ ( ך') ץִמָק

 .(לָאשָאמ טָאטשנָא) לֶׁשִמ ;ליּפשַײּב םוצ

 | .(ָאמָאה טָאשנ) ןֶמֶה :
 : ,ע רעבליהניילא םער טַײּברעפ ( *5) לֵנָמ

 .(ךעלעמ טָאטשנָא) ְךֶלֶמ :ליּפשַײּב םוצ

 | .(רעסעח טָאטשנ2) לָסֶח

 ,י רעכליהניילא רעד טַײּברעּפ (' 0 קריה

 ,(רדיוָאד טָאטשנָא) דִוָד : ליּפשַײּב םוצ

 .(םינָאּפ טָאטשנָא) םיִנָּפ

 ,ו רעכליהניילא םעד טַײּברעּפ (1) קֶרּוש

 .(ָארוש טָאטשנָא) הָרּוׁש ; ליּפשַײּב םוצ

 ,(בָאלול טָאטשנַא) םֶלּול

 ,ו -עכליהניילא םעד ךיוא טַײּברעּפ ( ץּוּבִק

 .(שָאמוח טָאטשנָא) ׁשֶמֶח :ליּפשַײּב םוצ

 .(ָאּכוכ טָאטשנא) הָּכָמ



 ,ײרעבל;הלעּפָאשסער טַײּברעפ ( **) הרי

 .(ייחה טָאטשנָא) ןַח :ליּפשַײּב םוצ

 .(רעדייס טָאטשנָא) רָדֵס

 ,יו רעכליהלעּפָאר םעד טַײּכרעפ (' ,) םלוח

 .(עשיומ טָאטשנָא) הָשמ : ליּפשַײּב םוצ

 ,(ָאריוּת טאמשגַע) הָרֹוּת
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 שיאערּכעה ןופ טצעזעגנטמאווצ ,רעטרעװ .!

 ,שידוי ןוא

 טשיאערּבעה וצ ןעּבענענוצ ןערעו סָאװ ,ןעלייט יד
 ןערעװ ,טרָאװ ףֹוכ ןיא ןוא ּבױהנָא ןיא רעטרעוו

 'נא טימ טרָאװ ןעשיאערּבעה םעד ןופ טלײטעגּבָא

 .() ףָארטסַאּפא

 ,ן'רָזח'רעּביא .,ט'מֹולחירעפ ,גיד'תַּבִׁש :ליּפשַײּב םוצ

 יד ןַײרא .טלעטש ןוא ןעצאו עדנעגלָאּפ יד רעּביא:טבַײרש

 .2 טָאטשנָא ,ןעלייט טניטיונ

 ,לעמ לאֹחַטַּמ ןופ ןעמ טקאּב חֹוצַמ

 ,ּביִל גידנעמש .זיא גָאט לאתָּבַׁש רעד

 ןיא ןעראוועג ןעריוּבעג יא 2 שש

 טלאה עלעגנוי סָאד ,הָעְש א לזֵמֲא



 ץאלאפ כָלמֹה הֹמֹלְׁש .,ל;רּודְס ןיילק א
 רעטסעווש ןַײמ ,ןעש :רהעז ןפוועג .זיא
 אהָנְחִּת עניילק ,ידָוְדןנֶמ א / םיוא:טיינ
 זיא ֹכָחְצִי ,ןעֶבָאב ןַײמ ַײב ןעניל
 אמולֲח א ,רעליטש א ,.אמֹותִי א ןעווענ
 טסייה לרעטסעווש ןַײמ , ןענרָאמירּפ
 טראפ רעטכָאמ ציִרָּפ םעד ,אהָנַח
 ,טעראָק א ןיא
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 ,ןעב ליזזפ
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 רחעמ -רעדָא ןייא .ןופ טהעטשעּפ טרָאװ - סעדעי

 יחא ,טרָאװ ןיא רעכליהניילא לימיוו ..,ןעבליז
 ןופ ןַײז ךױא ןָאק בלױא .םע טָאה ןעּבלז ליפ
 ןייא טימ רעטרעוו . רעכליזלעּפַאט א טימ רעכליהטימ א

 "ניוא ןעסייה דעעליהלשּבאט .ןייא טימ רעדָא  דעכליהניילא !

 .,ןטיור .,יינש ,טנאה :קיפטַײב :םוצ ;עניּבלװ ,

 | "יי; .ןעסייה רעכליהניילא "יווצ טימ .רעטרעו

 .עח--יוז ;עמראמ ,עט-- אט: ליפשמב-םוצ ,עניּבליז !
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 :לעּפָאט רעדָא רעכליהניילא ַײרד .מימ רעטרעוו |

 ,עניּבלזרהעמ ןעסייה -- רהעמ ןוא רעכליה
 --ילּב ,ןענ--יד--נע ,ןענ--ע--ייל :ליּפשַײּב םוצ

 .ךעל -עמ
 עניּבלזניא יד ןעּבַײרשרעּבכיא םַײּב רעטנוא:טכַײרטש

 .עניּבליזַײרד יד -- ךָאנרעד ,עניּבליזיװצ יד ,תֹויִתֹוא

 :רעד רחעז ךעלעמילּב יד ךיז ןעּבָאה

 -ּבָארא טימ ןעמלאהעּב ךיז ןוא ןעקָארש
 רעּביל רעד ןוא ,ךעלפעק עטזָאלענ
 ןֿפ טרעטיצעג טָאה ןיילא גנילירֿפ

 -רעּב א ףיוא ןענאמשענ רע זיא ,טלעק
 ,רעגניפ יד ןיא ןעזָאלּבעג ךיז ןוא לעג
 ןענעז ענַײז רָאה ענירג עגנאפ יד ןוא
 טָאה סע .טסָארפ ןופ ןערָאװעג םַײװ
 רע טָאה .ץראה םָאד טמעלקעג םיא
 םָאװ ,עלעמילב טראצ ןיילק א ןהעזרעד
 םיוּב א רעטניה ןעמלאהעֿב ןענאטשעג זיא
 טקוקעגמיורא ןעמרָאד ןוֿפ טָאה ןוא
 םקנוּפ ,ךעלעגיוא ענעדלָאנ ענַײז םימ
 רעד זא ,ןעטעבענ ךיז טלָאװ סע יװ

 א הי



 ױזא . ןערירנא םשינ םע לָאז רעמניוװ
 ,ביל יוזא ןוא סע זיא גנע

 ,גנונַארמרעּביאטרָאװ ,6
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 + .ַײרשסױא טשינ ןעצנאגניא ךיז טוָאל טרָאװ א ןעוו
 | ןיא טלײטעג םע טרעװ .הָרּוׁש רעד ןופ ףֹוס םַײּב ןעּפ !

 ,הָרּוש רעטייווצ רעד ףיוא ןענָארטעגרעּביא ןוא ןעּבליז
 ןײא ּתָהּוׁש ףֹוס ןיא ןעזָאלרעּביא טשינ ךיוא ןָאק ןעמ

 רעטייווצ רעד ףיוא םיא ןענָארטרעּביא רעדָא רעכליהניילא

 .ע-ַײרט ,רעּביר--א :ליּפשַײּב םוצ , הָדושו ||
 {זַײװנעּבליז ןערעוו ןעגָארטעגרעּביא רָאנ ןָאק טרָאװ א |

 ,ןענ--ערפ ,רעט--ומ ,רעט--גיוו !ליּפשַײּב םוצ

 ןוא טלײטעג ןענָאק סָאװ ,רעטרעװ יד רעּביא:טּבַײרש

 ,רעטייווצ רעד ףיוא ָּהֶרּוׂש ןייא ןופ ןערעװ ןענָארטעגרעביא

 לב םעד טגָאזעג גנילירפ רעד טָאה
 ענעדלָאנ יד ןעכוז רימ ףלעה ;לעמ
 עניזא טסָאה וד ,רעמוז ןופ ןעלסילש
 קעוא לעמילּב סָאר זיא , ןעגיוא ערָאלק
 +כרודא ײז ןענעז ,גנילירפ ן'טימ ןעכוז

 יי 1 יראה



 ןעּבָאה ,רלאוו ןעצנאג םעד ןעגנאגעג
 .נרעּבכ עלא ,רעמיוב עלא טכוזענמורא
 -ענ ןעּבָאה ןוא ןעלָאמ עלא ןוא ךעל
 ןענעלעג ןענעז יז ,ןעלםילש יד ןענופ
 רעד ךיז םאָה ,יינש לענרעּב א רעטנוא
 רע םאָה ,טהערפרעד רהעז גנילירפ
 יװ ; םנערפענ ןוא ןָאמעג לעכיימש א
 םָאה ?עלעמילב ביל ,ךיד ןעמ טפור
 ּבָאה ךיא :טרעפטנעעג לימש םע
 גנילירפ רעד טָאה ,טשינ ןעמָאנ ןייק
 ,ונ :טנָאעג ןוא טכארמעג עלַײװ א
 ענעדלַאנ םָאדג ;ןַײז ןעמָאנ ןַײד לָאז
 ,"עלטםילש

 ,תויתוא:םולש 7
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 ןעּבירשעג ןערעוו ,4 ,פ ,נ ,מ ,ם ןעּבאטשכוּב יד

 ןיא יװ רעדָא ּבױהנָא ןיא יו ,שרעדנא טרָאװ ףֹוס םַײּב



  ןופ ,םי מא ןופ ,ך -א טרעװ כ א ןוֿפ .טרָאװ ןעטיּמ |

 ,םולּב ,ְךווּב ,ְךיט :ליּפשַײּב םוצ ,ץ-.צ ף-ָפ ,ן-גָא
 .ץייוו ,ץלָאה , ףָאלש , ףיש ,ןעהילּב , ןענניז ,םורק

 יד וצ:טםינ ןוא ןעצאזו עדנענלָאפ יד רֶעּבִיא-טּבַײרש

 ; תֹויַתֹוא:סולש עגִיַרעֶּתעֶג

 ,אעמ זיא גאמ עטעּביז עד איוא
 אעװענ זיא םע ,אעמוקעג ,?אילהנט

 איש ירד ,אענראמירפ רענעש א רהעז
 םשינ טלעטשענבַא אלַאמש גאז טָאה

 טניפענ סע ואוו ,אַײמ גערּב אופ טַײװ |

 איורא זיא למייח זא ,טָאמש יד יז

 טנענעזוצ איז רע טָאה ,גערּב א'פיוא
 שוא 02 ,תאמ געטלא .א'טימ

 אד רע טָאה טםנאה יא עלעקעפ
 ,אַײרא טָאמש יא טזַאלעג טניוושעג
 זיא למייח ואו ,םאנ יד זיא אעווענ

 ,עלָאמש א אוא עננאל א ,אעננאנעג
 -אמשעג אענעז אעלזַײה עגירעדינ ,עסַײװ
 יװ םקתּפ ,אעמַײז עדייּב אופ אענ



 אעּבָאה ןענָאּפ , גתניואוורעמוז א איוא
 :עננָא יז אעּבָאד .םַאד - ; טרעמאלפעג
 אעהעג סע אעו אֹוא איהואוו .,טגָאז
 ,לגעֿפיש יד ּבָא

 ,ןעגנאלקלעּפָאמ 8
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 ,יא אי
 | ױצ טרעװ טרָאװ ּבױהנָא ןיא י גנאלק םעד וצ

 ,ויא ,ןיא :ליּפשַײּב םוצ ,א רעכליהניילא רעד ןעּבעגעג |
 טרעװ רעּבָא טרָאװ ףֹוס ןיא ןוא ןעטימ א ןיא ;ןעילאטיא

 ,רעדניק :ליּפשַײּב םוצ ,ןעּבענעגוצ טשינרָאג י םעד וצ |

 גיד ,עלעפיש

 ןעמ ואוו ,וצ:מיג ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא:טּבַײרש
 .יא רעדָא י ,ףראדעּב-

 וצ ןהענכרוד ךא געמ טלעוו עצנאג אדי
 !ןענאפעג ךא לעװ עמאמ אד ןוא ,םופ
 נא ,ןעלאפוצ ך* לעװ םאפ פרא וצ

 טימ לז ןהעז רעבָא ,רעמרעטאמענסיוא



 יפנ !ענזַאדגײּת ,ןעניוא ענעניוא יד

 -אנ עגאדלעמומ עגנאל גאד ןא ןעקנאד

 .ּבַא םא ַײּב רעדאו ןעּבָאה ןעס

 ףרָאװא טָאה רע ,טומ םעד ןעמונענ

 - ,רֹאומָארמ ןפיוא עלעקעּפ ןַײז ןאמענ
 ,ךאז םראּפשעגוצ ,טצעזענרעדאנא ךאז

 אד טאמ טקעדרעפ ןוא טנאֹוו םוצ

 ץפאז א ןהָא ,לאמש ,ןעגיױא לארד טנעה

 ,ניטעמוא רהעז ןעוועג זא* םא ,ּוליִפֲא
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 , ןא ןוא ן

 ןעּבענעגוצ מרעוו טרָאװ ּבױהנָא ןיא | גנאלק םעד וצ
 .רעטנוא ,ערעזנוא :ליּפשַײּב םוצ .א רעכליהניילא רעד

 וצ טרעװ רעּבָא טרָאװ ףֹוס ןיא ןוא ןעמימ א ןיא
 ,.*'וד ,טונימ :ליּפשַײּב םוצ . ןעּבענענוצ טשינרָאנ ו םעד

 ואו ,וצ:טינ ןוא ןעצאז עדנענלָאפ יד רעכיא-טּבַײרש

 : : {וא רעדָא ו ,ףרארעּב ןעמ

 זיא ואמ ;ןעניװ ךיז טליװ םיא ןא
 י ףא



 ןא ?ןאז יד טנױאװ ואו ?ץאז יד
 :עזעג ל'דְוְד זיא טכאנראפ לָאמנײא
 ףיוא טקוקעג 1+ רעמסנעפ םִַײּב ןעס
 רע ויא גָאמַײב ,ןאז רעמיױר רעד
 ן* םאֹנ ןיא ןא  רֶדָח ןיא + ןעוועג
 -עג רעדנק םימ ן+ ֿפעכַײמ םִַײב
 טראוועג רע םָאה טציא ןא ,,טליּפש
 םָאה עמאמ יד ןא ,על'הָׂשַפַמ א ףיוא
 :רעד אצ טאהעג טשינ טַײצ ןייק ץלא
 ךיז טלהעצרעד ןא רע טציז ,ןעלהעצ
 עלהָׂשַעַמ טרעהעג:גנאֿכ א רעביא ןיילא
 םרעוו סָאװ  ,ןאז רעד ףױא טקאק ןא
 .רעלעקנאמ ןא ףעניורּב א רעגירדינ

  וד

 ,, א =א יו

 יוצ מרעװ טרָאװ ּבױהנָא ןיא יו גנאלק םעד וצ
 ,גױא :ליּפשַײּב םוצ ,א רעכליהניילא רעד ןעבענענ
 טרעוו רעּבָא טרָאװ ףֹוס םַײּב רעדָא ןעטימ ןיא .ןערעיוא
 . יומ .ךיֹור : ליּפשַײּב םוצ .ןעּבענעגוצ טשינרָאג ו םוצ
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 וואו ,וש:ט'2 ןוא !עצאו עדנענלָאפ ש רעביא:טּבַײרש

 .יוא רעדָא יו ,ףראדעב  ןעמ

 ןוא ,ןעננאגרעפ ןוז יד זיא גנאל ןאש
 םצנאמעגמורא ןעבָאה לעמיה ןיפא
 ענײלק יװ ,ךעלדנערעמש רעטנעזאמ
 ןעמיירב א ףא ךעלענאפ ענעדלַאג
 םָאה דלאוו ןעפימ א ןיא  ,םאּב םענירג
 םָאה ,רענערבנעלאק א רוי א טנאאוועג
 ןיא ןענַײװצ ענעקורט ןעֿפרָאװענ רע
 ןעמוק ןופ ךאר רעד ,ןַײרא ןעווא
 יד ףא ןעננעה נָאמ ןעצנאג א טנעלפ
 :מורא טנעלפ דוי ;זעגוזַאקתעד , רעמלב
 םירעאּפ יד ַײּב ןעפאקפ ןוא ןעפאל
 ּבוטש ןופ ,ןענערּב םוצ - ןעלצרָאװ
 ןעמוק ןוא גָאמראפ םארא רע טגעלפ
 ,טכאנרערפא
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 ,18/ גנאלק רעד

 -ניילא ייווצ ןוֿפ טלעטשעגנעמאזוצ טרעוו אי גנאלק רעד 1

 .םעקלָאמראי ,םעדנאי ;ליּפשַײב םוצ .2: ןוא י :רעכליה
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 *יונ יד וצ-םינ ןוא ןעצאז עדנענלָאּפ יד רעּביא-טנַײײש

 5 א טָאטשנָא ,תֹויַתֹוא עעמ

 בָאה ענַײפ ךעלעדנא ,ענעש ךעּפעדנא
 ךעלרעדניק ,.יד - .טכארבענ ךַײא ךיא
 טלופ א ןהעזרעד ןוא ןעפָאלענוצ ןענעז
 ,טמלא ,םעדג טצראווש םימ עקלַאמרא
 ץע;ילַאמרא ,םירק ןיא טָאמש א זיא
 רעגעי רעד ,ןילָאװ ןיא םָאמש א זיא
 ?ױאו א זיא עלעקנא ,דג* ףיוא םהענ
 ,עלעגנוי שילוּפ א זיא קעש ,עלעגנוי
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 1 גנאלק דער

 ייווצ ןופ טלעטשעננעמאזוצ .טרעוו - אי גנאלק- רעד ֹו
 .שינענַאי ,רָאְו :ליפשַײּב םוצ .ָא ןוא י !רעכליהניילא

 עניִטיונייד וצ-טינ ןיננ ןעצאז עהנעגלָאפ יד רעּביא-טּבַײרש
 656 טָאטשנָא ,תֹויָתֹוא

 ר ןיא - , ןעמייווצ םעד םג+ לעניופ א
 רעניטַײצ א ,םיִׁשָדַה ףלעווצ ָאד ןעגעז

 הימאל {םערד עצראווש טָאה לעּפע



 זיא עלעסא ,שינעג+ ןיא ןעליּפש ךיז
 םנאּפשעג ןעהעג ןעסקָא ,רָבֵח ןַײמ
 ןהעג ןעמ ףראד דלאוו םוצ .ך* ןיא
 : ,טסראוו ַײרד

 : שמע זוצנרטשכש אה ענמשטנעמ
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 ,ןי גנאלק רעד

 | ייווצ ןופ טלעטשעגנעמאווצ םרעװ וי ננאלק רעד |
 . .לעגנוי ,דוי :ליּפשַײּב םוצ ,ו ןוא י :רעכליהניילא

 ןעמ ואוו ,וצ:טיג ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד רעּביא:טבַײרש

 א טָאטשנָא ,תֹויְתֹוא עניטיונ יד ,ףראדעב

 ןיא ,רעפימש רעסיורג א זיא לעדא
 ןַײמ .םייה זיא ילד טאנַאמ םעד
 -אּפש רעדורּב ןַײמ = ,ג26 זיא עמאמ
 ,עלעגנא ,עלעגנא ,טיַײלעגנ= טימ טריצ
 זיא טתה סעקרא ,רלעפ ןיא םוק
 םונ .שירא ןעבַײרש רימ ,,,,רענייּב א
 םָאטש רעד ןיא ,דנענא רעד ןיא זיא
 עניטס+ ,ןעטנעדומס ָאר ןענעז וועידא
 זיא אנליו ,עלעדײמ שילױּפא זיא



 רימ ןערָאפ ינא ןיא 3 טָאמש עשידא א

 ,גנוניואוורעמוז ,ףיוא םיורא

1 8 
 .טעט ה"א

 ט9י גנאלק רעד

 | ייוצ ןוּפ טלעטשעננעמאוצ טרעוװ עי גנאלק רעד

 .רענעי ,רענעי :ליּפשַײּב םוצ ,ע ןוא י :רעכליהניילא

 ןעמ ואוו ,וצ:טינ ןוא ןעצאז עדנענלָאּפ יד רעּכיא-טּבַײרש

 ,4 טָאטשנָא , תֹויַתֹוא עגיטיונ יד , ףראדק

 יָאשרעד ךעלעגױפ טָאה רעגא רעד
 םנא ; ,ךיוה ןענעז רעמיוב:לג* ,ןעס
 זיא ץיִרּפ רעד ,סרעזוא זיא זיוה
 ביל טָאה לעטנא ,גזעג ףױא קעווא
 ןַײז ךיז טָאה רָאי םעדא ,ןעגניז וצ
 ,יינש רעטניוו םלאפ ךילרעג-רָאי ,לֶזַמ
 :אפוו ,לעגנוי ךילהערפ א זיא עלעקא
 ןַײמ .םירק ןיא טָאמש א זיא עירָאט
 ןאבאראסעּב ןיא ,ענעש א זיא לימאפ
 ,םאנַאלַאק עשידוי ָאד ןענעז

= 19 += 



8 

 ןערעװ ןעּבירשעג טשינ ןענעק דנאנאכָאנ ו ַײרד

 ןעמ טּבַײרש -- וו א ךָאנ יו רעדָא ו ןעּבַײרש ןעמ ףראד
 , {ליּפשַײּב םוצ ,יוא--יו טָאטשנָא ןוא יא--| טָאטשנָא

 .ליואוו ,רעדנואוו

 ןעמ ואוו ,וצ:טינ ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא:טבַײרש
 ,4 טָאטשנָא ,תֹויִתֹוא עעטיונ. יד ,ףראדעּפ

 :מארא ךיִז ןעֶבַאה ךעלרעטסעווש עדייּב
 לאצ ןעמ/זוושעגקעווא ןענעז ן* ןעמאנעג
 םאֹּל ,ךיז .טָאה םע אװ ,טרָא .םעד
 :ענ טפראדעב ,טלחעצרעד טָאה ןעמ
 ,ץנירש  םצנעש ןופ .ץאלאפ רעד .ןענימ
 זיא ץאלאפ רעכילרעדנאוו רעגיזָאד רעד
 ןעניננאלג ןעלעג ןופ טכאמענ ןעוועג
 . ,םערמ עגרָאמראמ עמיירב טימ , ןיימש
 ןענלצענ ךיז טָאה יז ןאפ ענייא ןא
 :ילרעדנאוו יִד .ןעּבענ ,םִי םִוִצ ךַײלנ
 :ענמארא .ןעבָאה סָאװ ,םענָאלַאק עכ
 =אמשעג ןענעז ,,ץאלאּפ םעד טיר

 ריי 20 7



 סו ,ןערקניפ ענױַאטראמ עכיוה ןענ

 . ,ענירעבעֿפ יװ ,ןפמאקענסיוא .ןענעז =

, 

956 2 
 ' פז נאלק רעד

 . ײװצ ןופ טלעטשעגנעמאוצ טרעװ שז גנאלק רעד

 .ןעמושז ,םעקושז :ליּמשַײּב םוצ , ש ןוא ז :רעכליהשימ

 ןעמ ואוו . וצ:טיג ןוא ןעננאז עדנעגלָאפ יד רעּביא-טבַײרש
 א טָאטשִנָא ,תֹויְתֹוא עגימיונ יד , ,ףהאדַעּב

 טעקָאװקענ םעבאא ןעבָאה טכאנראפ
 זיא .רערעקנעמיוק .רעד - ,לעֶּכַײמ;.ןיא
 יִפּפ ןעניב ,עאאס ןיא טרימשענסיוא
 טהעטש לאזקָאװ ןפיוא , ןעמוא ןוא ןעה

 ןיא ךיז ןעהערד םעקק;;יאמ . םראדנאא א |

 , טָאמש עשירוי א זיא רימָאמיא ,ןעטָפול
 ןיא , לאנר:רעדניק א .טנעייל , ל"ריִאֵמ
 ןַאק עלעמאא , ןעלַאדנאריא ןעגנעה ֿפאז
 ןיא רעניימְש .ןעפראוו .רעדניק + ,ןענניז
 ,לעדיימ שיסור א זיא עינעא ,םעאול:יאמ
 ,ןעֿפױּפ ןיא טָאמש עניילק א זיא ארענ



 ,שמ גנאלק רעד
 ייװוצ ןופ טלעטשעגנעמאזוצ טרעװ שמ גנאלק רעד

 ,םעקשטאק ,שטַײּב :ליּפשַײּב םוצ ,ש ןוא ט :רעכליהטימ ׂן

 ןעמ ואוו ,וצ-טינ ןוא ןעצאז עדנענלָאּפ יד רעּביא-טּבַײרש
 .6 טָאטשנָא ,תֹויִתֹוא עגיטיונ יד ,ףראדעּכ

 רעד ,רעסאו ּביל ןעּבָאה םעקאאק
 ,לַײּב ן'טימ דרעפ סָאד טסַײמש רעוק
 =:ײר ןופ מָאמשטּפױה יד זיא ןילרעּב

 ןעמאיינקעג א טָּשה עדייז ןַײמ  ,דנאל
 ,טנעלָאא ןעמ טסע תֵּבֵׁש .ןערעטׂש
 שדערע+ יד טבַײרמ ךומסאּפ רעד
 ירעּב ןייֵק רימָאמישז ןופ ,דלעפ ןופ
 דלאו ןעּבענ ,םַײװ טשינ זיא ועאיד
 ןאמרופ רעד םִָיַח ,עמאערק א טהעמש
 ,עאאלק ענריּב ןַײז םבַײרמ

 ,רעכליהטימ עגידקַפְס יד 9
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 נ ןעדייר ןיא ךיז ןערעה +רעכליהטימ = עסיוועג |
 { ןפ א יװ .טפָא שננילק ּב א :ליּפשַײּב םוצ ,ךילטַײר 4



  פ א יװ ,וװ א ;8 א יװ ,'ד א } ק א יװ ,טגנילק נ א

 ןעפורעגנָא ןערעוו רעכליהטימ .עניזַאדיד .,ס א יװ ,ז א
 ףראד ,ןעּבָאה טשינ תֹועָמ ןייק ןעמ ליֹו .עגיד'קַפס
 ןענידיקְּפֶס םעד ךָאנ זא ,יוװא ןעטַײּבמוא טרָאװ סָאד ןעמ
 -- בוש ;ליּפשַײּב םוצ ,רעּכליהנײלאינא ןעמוק לָאז תֹוא

 ,רעדניק--דניק .,ןעּפאלק--פאלק .,ןעּביוש
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3. ; 
 ןַײרא טלעמש ךוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד רעּביא-טּבַײרש

 .+ טָאטשנָא ,מ סעלַא 3

 - ,דלעפ ןיא לאלאק א טאַײרמ עלעדיימ א
 :על יד ,עמאמ ריא 5 טָאה על'הֶרָׂש
 םייל ןופ ,ןירעליש יד טאיול . ןירער
 יז ,ךעלאעט ןוא לעניצ ןעמ טכאמ

 ןיא .,ךעלאענק ןיא ןעליאש רעדניק |
 ,םאעלקענםױא טנעװ יד ןענעז אומש
 ,טאאלקעג ריט ןיא טָאה רעהעגסופ רעד
 ןוא טניאשעג ןעּבָאה רעטסעווש ןעיז
 ןגאנפיוא ךיז ןעּבָאה רימ ,טאעוועג
 ,ךעלאערמ יד ףיוא
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 ' .ק .ג
 / ןַײרא טלעטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא:טּבַײרש

 ,2* טָאטשנַא ,ק/ רעדָא 2

 ךָאנ םָאי עלערעב ,טאנילק לָאלג יד
 וא םאנז עֶלהְוַה .ךעלאעב יד
 ןעּבָאה טניוװ ןעקראמש ןופ ,טאנירּפש

 רעד יד ,רעמיופ יִד טאיובענ ךיז

 םע .ינש טיּמ .ם+עדעּב ןענעו

 ןענעז ליעמ עטסערג יד ,ןיוש טלָאמ

 .:ערע5 יד ,םאעמש זױר .יד ,.רעמוז

 | לי עפ יד רעליש יד ַײב טערּפ .ןיר-

 :ײּברא רעד ,אָאז א םאירמש עכָאּב יד !

 ךיא ,אָאמראפ ףױא םהעמש דעט

 / - ,עלעאעטש ט?ַָאמענ א בָאה
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 8 .ך

 ןַײרא טלעטש ןוא ןעצאז עדנענלַאּפ יד רעּביא:טכַײרש

 .לטָאטשנָא , ט' רעדָא די

 / ארעפ יד ,רָאה יד רימ אעלנ ,עמאמ



 אניוושענ ףױל .אֿפעּפ ןיא ןעגנירּפש
 זיידד ןיא ןעמ טליּפש הָּכְנַח , רֶרֵח ןיא
 ,איל א אננז רעאמעווש . יד ,דעל
 ףיוא . ליראאק א .ןעצנאמ סי יר
 -נא םהעמש ךַײמ ?אַײז רעקניל רעד
 ְךֶלֶמַה רִוָד .;לאוו רעאכידענ רעטלא
 ןֹוׁשְמִׁש ,אלעה רעסיורג א ןעוועג זיא
 ןַײז ראפ אאהעג ּביל ךיא ּבָאה רֹוּכִנַה
 ,ארעפ א ףיוא אַײר ךיא , אַײקשיאלעה
 ,ךעלארעפ ןיא ?:ליּפשעג ןעבָאה יז

 ר
 ,פ .ֹו

 ןַײראימלעטש ןוא ןעצאו ערנענלָאפ יר  רעמיא:טּבַײרש =
 .'* טָאטשנָא ,8 רעּדָא דו

 יד ךא ןיא טאָאלש דיק םָאד
 יד ,תָּבַׁש אױא הָלֵח טאיוק עמאמ
 ףױא םאישעג ךיז ןעבַאה ךפלגנוי
 םרעװ רעליש רעלױֿפ רעד . ךעל;איש
 ,עניראעמעש א זיא ױ ,טאָארטשעּב

 = ספי -=



 6 ןע עכילהערפ ןקנעז טַײלסארָאד

  ,היהרעדנק א ָאד יא ארָאד ןיא
 ,ךעלסינ ןיא ןעליּפש ןֹקָחְצִי מאור
 עמומ ןַײמ ,סאנ זיא אָאר ןיא
 ,ןעש א באה ךיא ,ענאָר ןיא םניואונ
 יד םמוכ טכאנראפ .לרעסעמ אראש
 ,רלעפ ןופ אָּמִׁש

2 
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 סו
 ןַײראיטלעטש ןוא ןעצאנ עדנענלָאפ יד רעביא-טכנַײרש

 ,* טָאטשנָא ,ם רעדָא 1

 םאַײװ רענייז רעד ,טאַײב ףלָאװ רעד
 ,עלהָׂשַעמ א טאעל עלהקבר .טַײצ יד
 לעבימש רע:נוא ןעמ טַײװ חַסֶּפ ףיו
 טאַײר לרעטסעווש ןַײמ ,ךלאק טימ
 ןַײד טשינ ַײר ,דלעפ ןיא ךעלמילּכ
 -ניפ זיא םע ןעװ ,םשינ םאעל ..ליִׁשָמִה
 ןופ ,עלעמאעק ןַײמ וצ:אילש ,רעמא
 רעטניוװ םעד ,אֹעָק ןעמ טכאמ ךלימ
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 טלָאלב םע ,טזערפ עסיורנ ןעוועג ןענעז
 -עמ:עמ א ןַא:טיש ,טניוו רעקראמש א
 םַײצ עמאעּב יד זיא גנילירפ , דמאז על
 ןַײמ ןעמאָאמעגנָא ּבָאה ךיא ,רָאי ןופ
 -םלזייר טניוומרוטש רעד , עלעטנאמ ַױנ
 טאיירמ יז ,לעצרָאװ ן'טימ רעמיוּב סיוא
 ,טנייוו רע ןעוו ,םיא

8 31. 

2 , 

 . :רעטרעװ יד ןיא

 ,ןעגנעה ,ןעקנעד ,ןעגנערּב ,ןעקנערשעּב ,ןעקנעּב

 - ,ןעקנעש ,ןעש ,קנערק .רעגנעפ ,ןעגעל ,גינעוו
 :ניילא ן'כרוד ןעטיּברעפ יי .העכליזלעּפַאט רעד טרעוו

 - ןעש ,ןעקנייּב טשינ--ןעקנעּב :ליּפשַײּב םוצ , ע רעכליה
 - ,וייש טשינ

8 

 יד ןַײרא:טלעטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא:טבַײרש
 ,6 טָאטשנָא ,תֹויְתֹוא עגיטיונ

 ,רעמומ רעד ךָאנ טקנאּב דניק סָאד !
 = טש =



 .טנרעל ןעמ סָאװ ,ןעקנאדענ ףראד ןעמ
 ףךיא .םנאו ןפיוא טננאה .לעדיפ . יד
 ,ךיז גאל ,טליּפשעג גינאוו טנַײה בָאה
 רימ גנארּב ,זָארג םענירג ןיפיוא ,דניק
 -סעװא ריד ךיא לעװ ,לעכיב סַאד
 טשינ זיא ןעקנירק ,םנַײמ ןעקנ+ש
 . רעמוז ,דלאוו רער רעמוז זיא ןאש , טונ
 ,רעננאֿפ נָאמ רעד ןזיא

8 

 0 יי-הפ

 + : רעמרעװ יד ןיא
 ,ןרעטשרעפ ,ררעז ,ןעלהעוו ,העװ ,ןעדערר ,ןהענ--

 :רעפ יי רעכליהלעּפָאט רעד טרעוו -- ןדעטש ,ןעזדערפ
 טוצ .ה רעכליהטימ ןוא ע רעכליהניילא ןיכרוּד .ןעז:יב

 .ןיימש טשינ-ןהעטש ,ןעיירפ טשינ--ןעדערפ :ליּפטַײב
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 יד ןַײרא-טלעטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא-מּבַײרש

 .'א טָאמשנָא ,תֹויְתֹוא עניטיונ

 ךיז םאערד םע ,דלאוו ןיא ןעאעג רימ

5 

 טא



 ןעלעסָאי ,לימטניו ןיא לעגילפ סָאד

 עגנוי ,ךיז טארפ ,ּפָאק רעד אוו טומ
 :רעפ וד ,ףיוא:טאטש ,  ךעלרעדניק
 ךיא ,ןעגָאז ליו ךיא סָאװ ,טסאמש
 יִּבָר רעד ,ןעמאמ יד ביל ראז ּבָאה
 ארדרעפ ,ןעל'השמ טלאוועגסיוא טָאה
 ןאמש רימָאל ,ּפָאְק םעד טשינ רימ
 ,עלַײװ א

 ,ה רעמומש רעד ,8
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 ױמש א טּפָא טמוק ר א ,נא ,מ א ,ל א ראפ
 טשינ רעּבָא ,ןעּבירשענ זױלּב טרעװ סָאװ ,לה רעמ

 .רעטנוא יֵדְּכ ,םעד ּבילוצ טכיורּבעגנ טרעװ רע .ןעועלענ

 ערעדנוועּב ןעּבָאה סָאװ ,רעטרעוװ עכילנע ייווצ ןעדיישוצ

 : ןעפירנעב

 ;ליּפשַײּב םוצ

 .(רָדֵח) לוש .(טנעוואד ןעמ ואוו) להוש

 .(ןעמָאנ א ןופ ןעמענ ,(ךאז א ןעמהענ) ןעמהענ

 ,(לעמיה ןיא) ןוז .(דניק א) ןהוו

 -- .(סקיוועג א רעמ) רעמ . (ַײרד יװ ,רהעמ זיא ריפ) ךדעמ



 סָאװ

8 6. 

 ,רעטרעװ עדנעגלָאּפ יד ןַײא:ט'רֶזַח ןוא רעּביא-טּבַײרש
 .וד ןעמומש א ןעּבָאה

 .וךֵס א רהעמ .(רעדורּב ןהָא) ןהֶא

 .(רַעֵצ ,הָחְמִׁש) ןעלהיפ ,(בורג א) להייקה

 .(סיּפע טלהעֿפ סעֹו ןעלהעפ .(ןעּביולקסױא--ןעלהעוו להאוו

 . (הָמֵהְּב א) הוק .(ךיז ןעלגנאר) ןערהעוו

 .(ץלָאה ןעטנערּברעפ ןופ) להיוק ,(דניק א) ןהוז

 .(רעמיצא ןרהעקסיוא) ןערהעק ,(ּביל רהעז ףדעז

 . (ךיז ןעמהירעּב) ןעמהיר ,(לוטטרעזייק) ןהָארמ

 .(רעגיווש ןוא רהעווש) רהעוװש . (הָאּובְּת ןעלהָאמ) ןעלהָאמ

 ,(טנעוואד ןעמ ואו) להוש .(ןענהָאטנַײא) ןהָאמ
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 יצטלעטש ןוא ןעצאז עדנענלָאפ יד רעּביא:טּבַײרש
 ,25 טָאטמשנָא ,ה ןעמוטש םעד

 ,לאייה ןיא ןעטלאהעּב ךיז ןעּבָאה רימ
 :אעוװ רימ ,עקנארק ןעלייה םירוטקָאד
 רעזוא ראפ ןעבױלקסױא םיא ןעל
 ראעז ןענעז םִי ןיא ןעאצוו יד , ןעמסמלע
 ,ןרָאק ןופ ןעמ טלָאמ לעמ ,ךיוה



 ןעדעי ,רעדליב טלָאמ רעדורב ןַײמ
 .לוש ןיא ןעמאמ ן'מימ ךיא העג תַּבַש
 ךיז ןעּביױה ירפרעדניא רענייז א טכא
 לאיפ ךיא ,לוש ןיא םיִדּומְל יד ןָא
 בָאה ךיא ,ןעמרָאג ןופ טאמָארא םעד
 ,לעּפע טימ םענעשעק עלופ טליפעגנָא
 עבָאּב יד ,גימעמוא רימ זיא םיא ןאָא
 -איוק ,לעקינייא ןָא טראּפשעגנָא ךיז טָאה
 ,ןעבורגנעלאיוק ןיא רימ ןעמוקעּב ןעל
 ןַײמ זיא עלעּבייל ,ןעמ טסיש ןעלױק טימ
 וצ ּביל ךיז ּבָאה ךיא ,ןאוז םרעמעפ
 ךֶלֶמַה הֹמלְׁש , ןוז רעד ףיוא ןעמעראוו
 גסַײרד ןאָארמ ןפיוא ןעסעזעג זיא
 -שיפ רעטניו טקנירמ עלעקנאי ,רָאי
 , םיא ַײּב רעכיב ענַײר ףױא-ןָאמ , ןַארמ
 .ןָאמ טימ ןעמ טכאמ ןעשאט-ֶמָה
 יז ןוא טראעוועג יז םימ ךיז ּבָאה ךיא
 ריד ַײּב טרעוועג סָאװראפ ,ןעמוקענַײּב
 ןַײמ ךיא ּבָאה ביל ראעז ? עיצקעל יד

 יש יכ



 זיא ,לעביב רעיײז ,לעשםעווש ןַײלק
 ,טכא יו ,ראעמ זיא ןַײנ ,ץנאג ןוא ןַײר
 ןַײמ ,ןעראעמ ןעטקאוו ןעמרָאנ ןיא זנוא ַײב
 רימ ,רעמונ א זיא ראעווש םרעדורּב
 :עּב א ,ץיה אזא ןיא ןהענ וצ רעווש זיא
 עלערעּפ ,ןענָאלש וצ טונ זיא רעמ:יר
 22 רעזנוא ,רעמיצ סָאד םראעקרוּפ
 ,ךוּב א רימ טלאעפ םע ,עסַײװ א זיא

 ,דנאמשנענענ רעד;1
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 ,ףעליש יד ,רערעל םעד ריֿמ ןעהַּו טאלק ןיא
 .טער ןוא ןעמפעה ,רעכיּב ,רעמסנעפ ,ךעלקנעּב ,ןעשיט
 :קנעּב יד ,שיט רעד ,רעליש יד ,רערעל רעד .ןעכַײלג

 .ןערנאטשנענעג ןעסייה עלא יד טָא -- .וװ .ֹוא .א ךעל

 ןפהעז ,ןערנאטשנענעג ענערישרעּפ רימ ןעכַײלגרעפ
 ,טנוה א ,דרעפ א :ליּפטַײּב םוצ) ייז ןופ ענינייא זא ,תימ
 רעיז טױל ,ןענעוועּב ךיז ןענָאק (ילֿפ א רעדָא ץאק א
 ןעּפורעננָא ןערעוו ןעדנאטשנענעג עניווא .ןעליוו םענעגייא

 ;ליּפשַײּב םוצ) ןעדנאטשנעגעג רעּבָא ןאראפ ,ענידעבעל
 טשינ ךיז ןענָאק סָאװ ,(רעסאוו ,ןיימש א ,םיױב א ,זיוה א

 = 9 א



 }  ינענענ שגיזָאריד ..ןעליוו םענענייא רעייז טול ,ןענעוועּב

 ,ענידעּבעל:טשינ ןעּפורעננָא ןע-פװ ןעדנאטש

8 39 

 ןוא ןעדנ אטשנענעג ןופ ןעמענ עדנעגלָאּפ יד רעּביא-טּבַײרש

 טימ ןעדנאטשנעגעג ענידעּבעל יד ןופ ןעמענ יד רעטנוא:טכַײרטש

 :(==) ןעכירטש ייווצ טימ -- עגידעּבעל:טשינ יד ןוא (--) ךירטש ןייא

 , ביל רעה ,תמרעפ .הֶצד ..שנעמ .העד
 ,רעסאו סָאד ,ןיימש רעד ,קאה יד
 ,רעטסעווש יד ,דלאוו רעד ,?עניופ רעד
 סָאד ,גױא סָאד ,גילפ יד ,עמומ יד
 סָאר .ץאק יד ,עלערניה סָאד ,זָארנ
 רפר ..קפמיה .הצה ,ץולפ העדה .הינ
 ,זיור יד .לעּבלעק םָאד ,םִי רעד ,ךַײמ
 עמאמ יד , דלעפ ןיא ןערָאּפענ זיא דוי א
 רעטסעװש יד ,לעפע טפיוקעג טאָה
 ,ךוּב א טלאה

 1 מיי-יוטעגושיז4::048:7 41 .וג-2רמעטרד יו



 ,רנאטשנעגעג ןופ טפאשנעגייא יד 2
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 רעקראטש א טזָאלּב סע .טלאק ןוא ץראווש זיא טכאנ יד
 .דלעפ ןיא ךיז ןעלקָאש ןעגנאז ענעדלָאנ יד ,שניוו

 : סָאװ ,ןענעבייצעּב טלאק ןוא ץראווש : רעטרעוו יד

 רעקראטש טרָאװ סָאד .ןעװעג זיא סע טכאנא ראפ

 : טרַאװ סָאד .ןעװענ יא סע טניוװ א ראפ סָאװ ,ןָא םזַײװ

 : .ןעוועג ןענעז םע ןעננאז א ראפ סָאװ ,טנעכייצעב ענעדלָאג
 --ענעדלָאנ ,רעקראטש ,טלאק ,ץראווש רעטרעו יד
 א .ןערנאטשנענענ ןופ ןעטפאשנענייא יד ןענעכייצעּב עלא יז

 יש ,ןעטפאשנעניא ליפ טָאה דנאמשנענעג רעדעי

 " :ירעדינ א ,רעכיוה א ןַײז ןָאק שיש רעד :ליּפשַײּב םוצ
 :נ:אקריפ א ,"רענרעגנייטש א , רענרעצליה א ,רענ

 .וװ ,זא .א רענידכעלַײק א ,רעגימ

 - .װ .וא  .א רענרעצליה  ;רענירעדינ  ,רעכיוה

 יא יד טױל .שיט ןופ ןעמפאשנענייא ןענעז ץלא סָאד

 ןוֿפ דנאטשענענ ןייא ןעדיישרעטנוא רימ ןענעק ,ןעמפאשנקג

 ןעטייווצ א

 ןופ םפאשנעגייא יד ןענעכייצעב סָאװ ,רעטרעוו יד

 ?העכלעוו ;ןענארפ יד ףױא ןרעפטנע ,ןעדנאטשנעגעג

 ?ערעסאװ ? רעמאוו ;רעדָא ? םעכלעוו ? עכלעוו
 6 ערעסָאוע א ויא טכאנ יד :ליּפשַײּב םוצ ? סערעסָאװ

 .אעגאפצתט-פאראטעמ יברא יב עא שקר יורא דיי ירנו רד-יימינבט יב באנואיבי .עצראווש ןוא עטלאק

5 : 

, 



8 41 

 רעטנואיטבַײרטש ןוא ןעצאז עדנענלָאּפ יד רעּביא:טבַײרש

 , רעטרעװסטפאשנענייא

 :ױּב ענעניוּבעג:םורק ןעסקאוו ךַײמ םַײּב
 .ליה א זיא לעטעטש ןופ להוש יד ,רעמ
 רעביוה א זיא ׁשֵמָׁש , רעד ןֶמחַנ = םנרעצ

 ,רענולק א ןעוועג זיא ךֶלֶמַה המלש ,דוי
 ,רעמױב יד טגעוועּב טניוו רעטלאק א
 עמיור ,לעּפע ענעדלָאג ןעגנעה םיוּב ןפיוא
 :עלּב ענירג יד ךרוד ןעצנעלג ןעשראק
 :ָאוועג לעקנומ זיא םִי רעיולּב רעד , רעט
 ןיא ךיז ןעליּפש ךעלרעדניק עניילק , ןער
 .םיוא טַײװ טגיל לימש ןוא גיהור ,דמאז
 זיא םיִנָּפ םנעמאמ םעד . םִי רעד ןעסָאנעג
 םלעּפאצ עלעשיפ ענעדלָאנ סָאד ,טסנרע
 , רעסאוו ןיא ךיז

 = עמ ==
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 ןוא ןעדנאטשנענעג ןופ ןעמענ עדנעגלָאפ יד רעּביא-טְּבַײרש
 :םטפאשנעגייא עגירעהעג עכילטע רעדָא סנייא וצ יז וצ טיג

 : ,רעטרעוו

 6 ההעמ ..םיכ ..זיה ..5עפפ .
 :לָאװ ,,, לעמיה ..,ףלָאװ ,., ץאק ,,. טנוה
 .ז ,,,עילירפ ... רעקוצ ...זָארנ ... ןעק
 , = .,ךעמיװ ...םסברעה - ,,רעמ
 ...לעמעטש .,,.דלאוו ,,, רלעפ ,,,ךַײמ
 | ,עמאט ,,,,עמאמ ,,,לוש

 ,5:525:2:55:=:5 ימי. ברויאננאטאטנמסטמ

 4 8 שז

 -עג יד וצ:טסאּפ .רעטרעווטפאשנעגייא עדנענלָאּפ יד וצצ
 .ןעדנאטשנעגעג ןופ ןעמענ עגירעה

 :ֿפיה א ,;, רענרעבליז א ,,, רענעדלָאנ א

 - ,,עטלאק א ,,, רענרעניימש א ,,, פנרעצ

 ילהערפ א ,,, םיראוו א ,,, רעמיראוו א
 :ייל א .,,,עמונ א ,,, ניצראה א ,,, רעכ
 +ימש א ,,,ענידרעסאווא ,,,,עמיור א ,,,גימ

- 486 = 



 יולפ א טּבלעג א* 4 ענישיור א ,, רעפ

 00 רעפַײװ ֹא 12 ענירנ ֹא 6 רע

 , דנאטשנעגעג ןופ גנואוט יד ,12
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 סָאד ,טַײּברא שנעמ רעד .טילּפ עלעגיופ סָאד

 .טּבַײרש עלעגנוי

 -ייצעּב -- טּבַײרש ,טַײּברא ,םילפ :רעטרעװ יד
 ןעוַײװעּב יז רעדָא שוט דנאטשנענעג רעדעי סָאװ , ןענעכ

 .נענעג א ןהָא גנואוט א .ןעדנאטשנעגעג ןופ גנואומ א

 -עכייצעּב סםָאװ ,רעמרעוו עלא יד ,ןַײז טשינ ןָאק דנאמש

 רעד טוט טָאװ :ןענארפ יד ףיוא ןרעפטנע ,גנואוט א ןענ

 ? ןָאט רע טעװ סָאװ ? דנאטשנענענ
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 רעטנוא:טכַײרטש .ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד .רעביא-טבַײרש

 סָאד :לוּפשַײּב םוצ ,גנואוט א ןענעכייצעּב סָאװ ,רעטרעו יד
 ,טּבַײרש עלעדיימ

 יד ןַײרא עמאמ רעד טלעטש תֹוּכִס ךָאנ

 טפימש עלעשרעה ,רעטסנעפ עלעּפַאמ

 ןערָאפ רימ ,םיִרָבַה טימ גָאט ןעצנאנ א

 בי



 - עלוש ןיא ,גנותואוורעמוז א ףיוא םיורא

 םיינ רעדַײנש רעד ,ּבַײרש ןוא ךיא זעל
 ,טַײקמיראװ זנוא םינ ןוז יד .גוצנָא'נא רימ
 ןענער רעד . רעמיוּב ןעילּב גנילירפ ןיא
 טנרעל יִּבִר רעד .ןעּבױש יד ןיא טּפאלק
 :-רעפ טכאנראפ .ׁשֶמֶח רעדניק יד טימ
 ,יינש א טלאפ רעטניוו ,ןוז יד םהעג

8 46. 

 :עג יד וצ-טפאפ ןעדנאטשנענעג ןופ ןעמענ עדנעגלָאּפ יד וצ

 . גנואומ א ןענעבייצעּב םָאװ ,רעטרעוו עגירעה

 -אמ רעד ,,; רעּכיש רעד ,,, רערעל רעד
 ,,,דרעפ םָאד ,,,ףיש יד ,,, עמאמ יד ,,, עמ
 / ) הבל יד ..ןחיד ..טתה רער
 :ייַנש רעד ,,, ךוּב סָאד ,,, ןיּב יד ,, ףלָאװ
 ,., עלעריימ סָאד ,,. ןירערעל יד ,,, רעד
 ...ָארק יד ... ץאק יד ,,, רעמערק רעד



8 47. 

 ןענעכייצעּב סָאװ ,רעטרעװ עדנענלַאּפ יד רעּביא:טּבַײרש

 ,יעדנאטשנענעג ןופ ןעמענ טגירעהעג יד וצ יז טינ ּהֹאְּפגנו:וט 8

| 

 , טּפאכ ,,, טזעל ,,,טַײרש ,,, טּפאלק
 ,,םכז .,םוָאלכ י ., טליפש - ,, טז

 ,,,טנניז ,,, םילפ ,,, טריפ ,,,םהעג ,, טפיול

 ,,,טםעמ ,,,טּפיוקרעפ ,,,טרעה ,. טגנילק

 , טקיױּפ .,, טצנאט

 ,ץאז ןופ תודוסי יד ,4

8 48. 

 .רעדָא ךילדנימ טגָאזענסױא טרעװ סאו ,קנאדעג א
 .ץאז ןעפורעגנָא טרעװ ,ךילטפירשו /

 .דילנצאז ןעפורעגנָא טרעוו ץאז ןיא טרָאװ סעדעי
 ,ךאוטּפיױה יד זיא סָאװ ,טרָאװ א ןַײז זומ ץאז ןעדעי ןיא

 רימ סָאװ ,טרָאװ א ךָאנ ןוא ,ןעדייר רימ רעכלעוו ןענעוו

 רימ רעכלעוו ןענעוו ,ךאוטּפיױה יד ,ךאז רעד ןענעוו ןעגָאז

 טרעװ סָאװ ,סָאד ,טרָאװכאז טסייה ,ץאו ןיא ןעדייר

 ןהָא .טרָאװגָאז טסייה ,טרָאװכאז םעד ןענעוו טנָאזעג

 ןוא ,ץאז ןייק ןַײז טשינ ןָאק טרָאװגָאז רעדָא טרָאווּבאז

 פרָאװנָאז ןטימ טרָאװכאו סָאד ןעסייה רעּבירעד

 ,ץאז ןופ רעדילגטּפױה



8 

 . טרַאװכאז

 ? רעוו :ןענארפ יד ףױא םרעפטנע טרָאװכאז סָאד

 רעליש רעד ?טנעִייְל ְרֶעוו : ליּפשַײּב םוצ ? סָאװ רעדָא
 יא סםאװ .ילפ לענױפ רעד ? טילפ רעװ ,טנעייל

 .ןירג ויא זָארנ ? ןירג ויא סָאװ .רעַײמ זיא דלָאנ ? רעַײמ
 --זָארג ,דלאג ,לעגיופ ,רעליש רעטרעװ יד

 .רעטרעווכאז ןענעז

8 0 

 רעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד רעּביא-טּבַײרש
 ,טרָאװכאז סָאד

 ,טנערּב ּפמָאֿל רעד ,טמיראוו ןוז יִד
 זיא זָארנ סָאד ,יױולּב זיא לעמיה רעד
 ןעמְרָאג רעד ,טליּפש ךַײמ רעד .,ןירג
 יניוו א ,ףירּב א בַײרש ךיִא ,םיױרג זיא
 זיא ןענרָאמירפ רעד ,טזָאלּב לעמ
 דרעַפ םָאד ,ןעמוקעג זיא רע ,טלאק
 זיא ןעזַײא ,ןענניז יז ,ןעציז רימ ,םפיול
 ףקָאװ ןעמולּב ,ןערייר ןעשנעמ ,רעווש

= 0 -- 



 ןיא הָנָבְל יד ,ועטכיײל ןרעטׂש .ועס
 ,טצנאלנ יינש רעד .סייוו

8 51 

 ,טרָאװגַאז
 סָאװ :ןענארפ יד ףיוא טרעפטנע טראווגאז סאד

 סאוו? ןאטעג ךאז רעד טימ טרעוו סאוו ? ךאז יד טוט

 ןיא ,טנעכייצ רעטסעווש יד ; ליּפשייּב םּוצ ? ךאז יד זיא

 םאד :רעטסעווש רעד ןעגעו טדערעג טרעוו ץאז םעד

 :םטווש רעד ןעגעו ,טראווכאז א זיא -- רעטסעווש טראוו

 סאד זא ,סע טסייה ,טנעכיוצ יז זא ,טגאזעג טרעוו רעט

 ןענעוו טדערעג טרעוװ סע זא .טזייוועב טנעכייצ טראוו

 טרעפטנע םנעכייצ טראוו סאד ,אזלא ,רעטסעווש רעד

 ְלרעטסעווש יד טומ סאוו : עגארפ רעד ףיוא

 פ 52

 רעטנוא:טכיירטש ןּוא ןעצאז עדנעגלאפ יד רעּביא:טּביירש = |
 ,טראווגאז םאד

 ,טרָאפ רעטָאפ רעד .ט שיור ךַײמ רעד

 לערלעװ סָאד ,עיצקעל יד טסכאמ ווד



 רעקוצ ,ןייר זיא ףױה רעד יי יא
 ניו רעד .טלאק זיא רעטניװ ,סיז זיא
 ,נירעקערש זיא זָאה א ,ץרוק זיא גאטרעט
 סא זיא טכאנ יד ,טילפ לעגיופ א
 רפאוו רעד ,.יורג זיא ןעקלָאװ רעד ,ענ
 לעמילב סָאד ,טליּב טנוה רעד , טמורּכ
 זיא הָלֲח ,טימַצַמעּב;ַיא םיורב ,מלעכיימש

 רעד ,הור ןופ גָאמ א זיא תָּבַׁש ,סַײװ
 ,שּורק טכאמ עטאמ

8 

 .רעטרעווכאז עדנעגלַאפ יד וצ רעטרעװנָאז ענירעהענ וצ:טַיג

 / רער ..לעפפ רעד .,רעליש רעד
 6 ו .,טאװ רעד ..זױה סָאד .,.רענ
 רעד .,.ץראה סָאד ,.,ןוז יד ,,, ןענער
 | ?ענױפ רעד ,,,פמאמ יד ,,,עמאמ
 ,,.רעשיפ רעד .,,ףלָאװ רעד ,,.ץאק יד
 ( (טאװ ..רעתד רעד ...רערנ5 רעד
 . ארט סאה .:םפאו יד ..רעפ

- 42 -- 



8 4 

 .רעטרעװגָאז עדנעגלָאפ יד וצ רעטרעווכאז ענירעהעג וצ-טיג

 .טגניז -- ,טהעטש -- ,טנעייל --
 .טּפאלק - .טפָאלש -- .,,טילפ --
 ,טנָאלש -- ,טשיור -- .,טנעכייצ --
 .טּבַײרש -- .טרָאפ -- .טימעשעּב --
 ,טקנירט -- .טוָאלּב -- .טכַײל --
 ,טנערּב -- .טגנילק -- .,טגנירּפש --

 ,ץאז ןופ ןעליימנעבענ 8
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 רעדָא טרָאװכאז סָאד ןעליפרעד סָאװ ,רעטרעוו יד

 . ןעלייטנעּבענ ןעפורעגנָא ןערעוו ,טרָאװגָאז סָאד

 ;ליּפשַײּב םוצ

 :יילפ א 6? לעגנוי רעסָאװ) -9 .טלהעצרעד לעגנויא 1

 יוװ טלהעצרעד לעגנוי גיסַײלּפ א .8 .טלהעצרעד לעגנוי ניס |

 טלהצרעד לעגנוי גיסַײלּפ א .4 .ךיוד 0 רע טלהעצרעד

 לעגווי גיסַײלּפ א .5 . טנַײה 6/ רע טלהעצרעד ןעוו) ךיוה
 ןיא 6 רע טלהעצרעד ואוו) טנַײה ךיוה טלהעצרעד
 ןיא טנַײה ךיוה טלהעצרעד לעגנוי גיסַײלּפ א .6 .םאלק
 .רעטסעווש רעד 6רע טלהעצרעד ןעמעוו) םאלק



 כי חד =

 םאלק ןיא טנַײה ךיוה טלהעצרעד לעגנוי גיסַײלּפ א .7
 ןענעוו 6 רע טלהעצרעד סָאװ ןעגעו) -עטסעוװש רעד
 . ,טראע
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 סָאד לעננוי טרָאװ סָאד זיא ןעצאז טלא יד טָא ןיא

 :נָאו סָאד םלהעצרעד טרָאװ סָאד ןוא ,טרָאװכאז
 רעסָאװ ,טוַײװעּב גיסַיילּפ א מרָאװ סָאד ;ט"נאוו

 סעננוי טרָאװ םוצ ךיז טהיצעּב ןוא ,טלהעצרעד לעגנוי
 ךיוה טרָאװ סָאד ;(מרָאװכאז סָאד טרעלקרעד םָאר)

 ךיז טהיצעּב ןוא טלהעצרעד לעגנוי סָאד יוװ , שוַײװעּב

 .גָאז םָאד טרעלקרעד סָאד) טלהעצרעד טרָאװ םוצ
 סָאד ןעוו ,טַײצ יד טוַײװעּב טגַײד טרָאװ סָאד ; (טרָאװ

 זנרָאװגָאז םוצ ךיז טהיצעּב ןוא ,םלהעצרעד לעגנוי

 ףיוא ןרעפטנע סאלק ןיא רעטרעװ יד ;טלהעצרעד

 םע ואוו ,טרָא סָאד ןעוַײװעּב ןוא--ואוו :ענארפ רעד

 :רעד יז ,םע טסייה םלהעצ"רעיד גנואוט יד רָאּפ טמוק

 :םעווש רעד רעטרעוו יד ;(טדָאװנַאז סָאד ךיוא ןערעלק

 ןנ ,םכדעצרעד לעגנוי סָאד ןעמעװ ,ןעזַײװעּב -- דעט
 רעטרעמ יד ; טלדעצרעד טרָאװגָאז םוצ ךיז ןעהיצעּב
 ןענעה :ענארפ רעד ףיוא ןרעפטנע -- עשיראוו ןעגערנ
 טלהעצרעד לעגנוי סָאד סָאװ ןענעװ ןעזַײװעּב יז ? םָאװ
 . טרָאװגָאז םוצ ךיז ןעהיצעב זוא

 :רעד 6 לעגנוי רעסָאװ) גיסיילפ טרָאװ סָאד ,ָאזלא

 רעד יוע ךןיוה -- רעטרעוו יד ןוא טרָאװאו םָנד טרעלק

= 44 = 
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 סאלק ןיא ,6 רע טלהעצרעד ןעווע טנַײה ,6 רע טלהעצ
 :רעד ןעמעוו) רעמסעווש רעד .6 רע טלהעצרעד ואוו)
 --סרע טלהעצרעדסָאװ ןענעווועשראוו ןענעוו ,(?רע טלהעצ

 .טרָאװגָאז סָאד ןערעלקרעד רעטרעוװ עלא יד טָא
 טמרָאװכאז סָאד ןערעלקרעד סָאװ ,רעטרעוו יד

 .םגנורעלקרעד ןעּפורעגנָא ןערעוו ,טרָאװגָאז סָאד רעדָא
 | .רעטרעוו

 :עב כאז : ףיוא מלייטענ ןערעוו רעטרעווסגנורעלקרעד

 ,גנומיטשעבדנאטשמוא ןוא גנומיטשעּבנָאז ,גנומיטש
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 גנומימשעבכאז

 .עלקרעד ענעי ןעּפורעגנָא ןערעוו ןעגנומיטשעּבכאז
 ןוא ,טרָאװטּפױה םוצ ךיז ןעהיצעּב סָאװ ,רעמרעוופגנור

 ?(דנאטשנעגעע רעסָאװ : ןעגארפ יד ףיוא ןרעפמנע סָאװ

 ליפיוו ? (דנאטשנענעג  רעכלעוו ? (דנאטשנענעע םעמעוו

 טכױרּבעגנ ןערעו ןעגנומיטשעּבכאז יד --? (ןעדנאטשנעגעג)

 ,דנאטשנענעג ןופ גנוזַײװנָא רערעניטכיר א ּבילוצ

 יד רטסנוא-טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד רעּביא:טבַײרש

 . ןעגנומיטשעּבכאז

 טמכנעש יד ,גיהור זיא שנעמ רעטוגא
 לעגױפ רפטנזעגא ,ןעקלעװ ןעמולב

 יא



 עטוג ןוא עניסַײלּפ . טניוושעג םילפ
 טלירעּפ זָארג ןיא ,ּביל ןעמ טָאה רעדניק
 - ןופ ,טניװ רעזיוּב א ןעוועג ,יױמ רעד ךיז
 יד רעדנאנופ ךיז ןעזָאלןענער ןעמיראוו א
 :יוּפ א טציז םיוּב ןעכיוה א ףיוא ,רעמיוּב
 ,ךאד ן'פיוא טציז ץאק עצראווש יד ,לעג
 רעזנוא , ןעניולפענכרוד זיא בױט עמַײװ א
 ,רעטוג א זיא רערעל
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 רעטרעווכאז עדנעגלָאפ יד וצ ןקגנמיטשעב) 2: וצ-שינ 6
 ,רעטרעװגָאז ןוא

 םנענער ,(? רעכָאװ רעטניו רעד קעווא
 -עוװ טניל ךוּב סָאד ,עכלעוו ןעלאפ
 :יװ ןעמאנָאמ םאָה ראָי סָאד ,6 םעמ
 רעד ףיוא שנעמא ןעוועג זיא םָדָא ,? ליפ
 םענעננָא זיא רעסאוו ,6 רעכלעוו) דרע

 ןעוועג זיא לּואָׁש 6 םעכלעוו) ןעקנירט ונ
 וניִבָא בֹקַעַי ,6 רעבלעוו ןעדוי ַײב רֶסיֵא
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 .רָאמירּפ רעד ,? ליפיוו ןהיז מאהעג טָאה
 ,(? רעסַאװ א) ןעוועג זיא ןענ

0 8 

 ; גנומימשעבגָאז
 / ןופ ןױז םעד רעלופ טכאמ .גגומיטשעּבגָאז . יד

 ? ןעמעוו ןופ :ןענארפ יד ףיוא טרעפטנע ןוא ט'רָאװגָאז

 ?םָאװ ? ןעמעוו ראפ ?סָאװ וצ ?ןעמעוו וצ ? סָאװ ןופ

 ןעגעוו ? ןעמעוו ןענעו ? סָאװ טימ ?ןעמעװ טימ

 ? סָאװ
 "י"ד יז תומעשמעההצנוציואדטייז

| 
= 8 

 דעטנוא-טטַײרמש ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד רעּביא:טּבַײרש
 . ןעגנומיטשעּבגָאז יד

 ,רעכיּב טכארּבעג טָאה רערעל רעד
 םוצ טיורּב ןעטינשעגנָא טָאה םמאמ יד
 ךרוד ןעש זיא גנילירפ רעד ; גָאמימ
 םעד טמיײאֹוו רעמופ רעד ,ןעמולּב ענַײז
 רעד ,הָרֹוּת ןַײז רעַײמ זיא דוי םעד ,ףונ
 ךיא .סנעקלָאװ טימ טקעדעּב זיא לעמיה
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 :רעד רימ טָאה ערייז רעד ,ךוּב א זעל

 יד ,עלעריפ םֹבָּלֶמַה דִוָד ןענעוו טלהעצ

 ,ריוואלק טליּפש רעטסעווש

 - ףעטרעװגָאז עדנענלַאּפ יד וצ ןעננומיטשעכגָאז וצ-טיג
 . רעטרעווכאז ןוא

 זיױמ א ,(?סָאװ ן'כ) טכאמעג טרעוו שיט א
 דרעפ סָאד ,? ןעמעוו ראפ) ךיז טקערש
 גנילירפ ןיא ,(2 סָאװ וצ) ןעדנוּבעגוצ זיא
 , טָאװ טימ) רעמיוב יד טקעדעּב ןערעוו
 . ןענעוװ םלהעצרעד טָאה רעטסעווש יד
 :עוו טדערעג טָאה רעמָאּפ רעד ,(? סָאװ
 :ָאשרעד טָאה רענעי רעד ,(? ןעמעװ ןעג
 טקנעשעג טָאה עמאמ יד ,(6 ןעמעוו) ןעס
 :אשרעד זיא זָאה א ,(6 ןעמעוו הֶנֶּתַמ א
 ,(? ןעמעוו ךרוד) ןעכ

 ק--- = ר יישכ
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 ,ןעגנומימשעבדנאטשמוא ,3
 - יענ ַײּב רָאפ ןעמוק דנאמשוצ רעדעי ןוא גנואומ ערעי

 ַײב ענע .ןעשינמלעהרעּפ ןוא ןעדנעטשמוא עסיוו

 -נעטשמוא א ראפ סָאװ ַײּב ןעזַײװ סָאװ ,ץאז ןופ רעדילג
 ,דנאטשוצ רעד רעדָא גנואומ יד רָאּפ םמוק םע ןעד
 = . ןעננומיטשעבדנאטשמוא ןעסייה

 ,טרָא םעד ןָא ןעוַײװ ןעגנומיטשעּבדנאטשמוא יד

 ןוא ,רעגיימש םעד ,ליצ סָאד ,הָּבִס יד ,טַײצ יד
 ןענעז רעּבירער

 : ןעננומ
( 2 

3) 

6 

 (ר

 (ה

 :יטשעבדנאטמשמוא עדענעגלָאּפ ָאד

 , גנומימשעמטרָא

 ,גנומיטשעּבטַײצ

 ,גנומימשעּבכאזרוא

 ,גנומיטשעּבליצ

 ,גנומיטשעּברענייטש

 ? ואוו : ןענארפ יד ףיוא טרעּפטנע גנימיטשעּבטרָא יד

 ?ןענאוו ןופ ? ןיהואוו

8 64. 
0 

 רעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד רעּביא:טבַײרט
 ,גנומיטשעבטרָא יד

 לעניופ רעד ,דלאוו ןיא ןַײרא ןענעז רימ



 ןופ ןעננאגעג זיא ףיש יד ,טסענ ןיא טציז
 :ענ זיא ןרַאק ,עקירעמא ןַײק דנאלגנע
 זופ זיא ףלָאװ רעד ,דלעפ ןיא ןעסקאוו
 ןיא ,ןַײרא ףרָאד ןיא ןעפָאלרעּפ דלאוו
 ןעננעה לאז ןיא ,יינש א טלאפ ןעסיורד
 עשראוו ןופ ןערָאּפעג ןענעז רימ ,רעדליּב
 םימ טנענעזעג ךיז טָאה בֹקֲעַי ,אנליוו ןַײק
 וצ קָעװא זיא ןוא ןהָקבִר ןוא ן'ִקָחצִי

 .ןְנָבָל

8 65. 

 יד וצ יז וצ טינ ןוא ןעצאז עדנעגלָאֿפ יד רעּביא:טּבַײרש

  ןעננומימשעּבטרָא עניטיונ

 :יווש שיפ יד (? ואוו ,,,םניל יינש רעד

 ןעמוק רימ ,,,ןעסקאוו ןעגנאז יד ,., ןעמ
 ןעּבָאה רימ ..,(? ןענאוו ןופ) ,,.לוש ןיא
 טשינ טהענ עבַאב יד ,,,שיפ טפאכענ
 ... קווא טרָאפ עמאמ רעד ,,,ןופ םיורא
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 ..ךעלעניופ יד קטווא ןעילפ רעמיז ףּוס ןיא
 ..י ןערָאפוצ ןעמוקענ זיא עט רעד

 8 יי

 : :ןלנארּפ יד ףיוא טרעפמנעי , גנומיטשעֿכמַײצ יד )
 6  ?ןענאו ויּב ?םייצ רעסָאװ ןוכ ?גנאק ;'װ עו

.67 8 

 יר רעטנוא-טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלַאמ יד רעּביאימנַײרש

 . ןעננומיטשעּבטַײצ

 ןיא ,ןעגנזעג רימ ןעבָאה ירפרעדניא
 ןופ לעניופ ְךַס א קעווא ןעילפ טסּכרעה
 ,םִיַרצִמ ןופ םיורא ןעדוי ןענעז חַסַּפ ,זנוא
 .םַײז:בֶרֵעַמ ןיא ןוז יד טהעגרעפ טכאנראפ
 ,עלעשיפ א טפאכעג טנַײה בָאה ךיא
 ,הָרֹוּת יד ןעמוקעּב ןערוי ןעּכָאה תֹועּובָׁש
 6 םָנ רעםיורג רעד ןהעשענ זיא הָּכְנַה
 , רעמיוּב יד ןעילּב גנילירפ

= 21 -= 
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 יד וצ יז וצ טינ ןוא ןעצאז עדנענלָאפ יד רעּביא:ט3רש

 . ןעננומיטשעּבטַײצ עני

 :או זיב ? רעטניוװ ,,,ןעיינש ןעלאפ ןעוו
 רעד ..,טרעיודענ טַיײּברא יד םָאה ןענ
 -נָא ןיִּב ךיא ,,.ןעמוק טשינ םעװ עמאמ
 זַײא רעד ,,, לוש רעַײנ א ןיא ןעמוקענ
 רעטסעווש יד ,,,ןעמלאהעג ךיז טָאה
 יד ,,,בומש ןיא ןעּבַײלּברעפ ךָאנ םעמ
 ןז יד ,רעמױּב יד ףיוא ןעננעה תֹורֵּפ
 ,, םיא ?ב טַײּברא רע ,,,םמוק

8 69. 

  :ןענארֿפ יד אוא טרעֿפּפע גנוטימשעּבכאזרוא יד
 ?סָאװ ּבילוצ ? סָאװ רעּביא ? סָאװ ןופ ?םאזויראפ |

 - +סָאװ תַקחִמ |

0 8 

 רעטנוא:טכַײרטש זוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעב 8:טּבַײרש

 . ןעגנומיטשעבכאו -'ז +

 ןופ ןעגיוושעג טָאה עלעדיימ םגוד
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 ךאווש זיא ביל רעמלא רעד ,םעמוא

 דיירפ ןופ ,טַײקמלא תֶמחַמ ,ןערָאװעג
 טסברעה ןּבילוצ ,מכאלוצ לֹימיִיַח ךיז אָה
 ןעמולב יד ןערָאװעג טקלעוורעפ ןענעז
 ןעּבילּבעג זיא ךַײמ רעד ,ןעמרָאנ ןיא
 טנרעל עלעגנוי טָאד ,טסָארּפ ןופ ןהעמש
 ןענעז טלעק ןופ ,טַײקלױפ ּבילוצ טשינ
 ,ןע ,אּב ענַײז ןערָאװעג טור

4 8 

 יד וצ יז וצ טינ ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא-טּבַײרש

 . ןעגנומיטשעּבכאזרוא ענירעהעג

 םייהא ירפ עמאט רעד טמוק רעטניוװ
 ןיוש טגניז טלעגיופ סָאד ,,,(6 סָאװ בילוצנ
 םנַײה זיא רעטטעווש ןַײמ ,,, רהעמ טשינ
 םָאה עמאמ יד ,,,ןעוועג טשינ עלוש ןיא
 ,..ןעמלאהעּב ךיז טָאה רע ,,,טכאלענ
 ךַײמ רעד ,,,טלאק ןעװעג זיא ּבומש ןיא
 םנרעל עלעגנוי סָאד ,., ןעסָאגוצ ךיז טָאה

 =- םה ==



 או טםנייוועג טםָפה עלערעּב טי יד ךז

 ױצ ןעמוקענ טשינ זיא ! ןַײמ
 יז "קראפ

72 8 

 ו .יוצ :ןענארפ יד ףיוא טרעפטנע גנומיטשעפליצ 4
 א1א ראפ סָאװ טימ ? סָאװּכָאנ + םָאװ ביל

 רעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנענלָאפ יד רעּביא:טבַײױש

 ,ןעגנומיטשעּבליצ ;וד

 ,ןענרעל ךיז לוש ןיא ןעהעג רעדניק יד
 וצ ריּפאּפ טפיוקעג טָאה רעמסעווש יד
 ויא עלמריימ םָאד ,ףירב א ןעבַײרש
 ,ןעמולב ךָאנ ןעמרָאג ןיא ןעפָאלעגקעװא
 רעד , ןענוואר להוש ןיא ןעהעג רימ
 :ּפלש א ,הָרֹוחט ןעפיוק קעווא זיא עמאמ
 ,ןעקנירטנָא ךיז ךַײמ םוצ קעווא זיא עלעכ
 ןעביז טירעכיא םַײּבראענ טָאה בֹקֲעַי
 ןענעז רעדירּב ם'ףסוי ,ןע'לחֶר ראפ רָאי
 ,םיורב ךָאנ םִיַרצִמ ןַײק ןעגנאגעג

 יי 6 יש



8 3. 

 יד וצ יז וצ טינ ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד רעּביא-טּבַײרש

 ;ןעגנומיטשעּבליצ ; עגיּתעהענ

 ןיא ןעפָאלעגכעװא זיא לרעטסעווש סָאד
 םהעג עמאמ יד ,,,(? סָאװ ךָאנ) ןעמרָאג
 יד טריפעג טָאה ּוניֵּבַר הָׁשמ ...םאג'ןיא

 - -עג טָאה םֶהָרֹבַא ,,,רָּבדִמ ן'כרוד ןעדוי
 רימ ,,, הָיַרֹומ גראב םוצ ןֹקֲחצִי םריפ
 .ןענעייל רעדניק ,,, טפול טימ ןעמעטָא
 םעד ןענַאפשעג טָאה הָׁשִמ ,,, רעכיּב
 ,.דלאוו ןיא ,עלערעּב ,ףױל ,,,ןיימש

5 
 בי י=

 .ארפ יד ףיוא ןרעּפטנע ןעגנומימשעברעגיימש יד
 ףיוא ? רענייטש א ראפ סָאװ ףיוא ? יוזא יו :ןענ
 ? ןְפֹוא'נא ראפ סָאװ

 יד רעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא:טּבַײרש |

 . ןעגנומיטשעּברעגיימש

 לענופ רעד ,ליטש םדער ליריִאמ
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 .ײלפ ,לענש ןעהעג רענלעז ; ךַײלג םילפ
 רעמוז םעד ,םוג ךיז ןענרעפ רעדניק עגיס
 יד ,טכארּברעפ ךילחערפ רימ ןעבָאה
 ?הָיחמא ,הָנָבל יד יװ ,רעלעה טכַײל ןוז
 :יורד ,לימש ךיז טעזדנָאלּב עלעמניוו גיד
 ּבומש ןיא ,טרענורענ קראטש טָאה ןעס
 ,לעקתמ טםנערבענ ּפמָאל רעד טָאה
 ןעדוי יד טריפז:םיורא גילַײא טָאה הָׁשִמ
 ,םִיַרצִמ ןופ

 שי

 . ןעננומיטשעברעגייטש עגיטיונ

 ,..(?יוזא יו טנערבעגּבא טָאה דלאוו רעד
 רעדניק יד ..ןעפױל ןעשנעמ תֹונחַמ
 טנַײש ןוז יד ,,,רלעפ ןיא ךיז ןעליּפש
 דרעפ יד ,,,טמורב ביל רעד .,,טנַײה
 יד ...רהעז טגניז רָאכ רעד ,,,ןעפױפ



 זיא פמאמ רעד ,,,םדערעגנ טָאה עמאמ

 ... ןעמומעג

 ֶו 8 6

 .גנודנפוו יד.9

 ,ףיוא.טהעטש !לרעסאוו ,ףױל !לדנעגער ,סיג

 ,םיִרְָבֲח .רהעמ סָאװ טנַײה זנוא טכַײל ! ןוז ! רעדניק

 ! רעלענש

 םענעי ןופ ןעמַָאנ םעד ןָא-טוַײװ סָאװ ,טרָאװ סָאד

 -עגנָא טרעוו ,טדערעג טרעוו סע ןעכלעוו וצ ,דנאטשנעגעג

 :נַײרא גנודנעוו יד טרעוו ץאז ן'טימ א ןיא .גנודנעוו ןעּפור

 י'נא ןיא טמוק גנודנעוו יד ּבױא .() םעֶמָאַּה ןיא ןעמונעג

 () ןעכייצפורסיוא'נא שלעטשעג ריא ךָאנ טרעוו ,ץאז ּבױהנָא

 גנודנעוו רעד ךָאנ טרעוו ץאז ןופ ףֹוס ןיא .עמָאק א רעדָא

 ,ןעכיײצפורסיױאנא טלעטשעג

8 

 יד רעטנו;:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד רעּביא-טּבַײרש

 . גנודנעוו

 ןַײה טרעטיצ םע ;ְךֶּלִמ  .רעסיורג ,ךא
 א ראפ ןעגערא ביג ,םָאג ,טָאג ,ןארמ

 ,ךיז גיהורעּב ,ןעגעװו טרערניק עניילק
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 ךַײא לעװ ךיא ! ךעלרעדניק ! דנַײרּפ ןַײמ
 ,לעגיױפ ,עלהָׂשעמ ןעש א ןעלהעצרעד
 ,ביל ךיד בָאה ךיא ,רימ וצ ילפ , לעגיופ
 -ענ זיא עמאמ יד !עלעשרעה ! עלעניופ
 -עג ,עלעקנאי ,ףױל ,ןערָאּפוצ ןעמוק
 ,עלוש ןיא טגנווש

8 78. 

 .ןעלקימרא יד י 50
 יוצ ןערעוו סָאװ ,ןעלקיטרא ייווצ ָאד ןענעז שידוי ןיא

 ןערעוו ןוא ןעדנאמשנעגעג ןופ ןעמענ יד ראפ טלעמשענ

 :םימשעּבנוא ןוא לעקיטרא רעטמיטשעּב :ןעּפורעגנָא

 ,לעקיטרא רעמ

 ןוא ןעלקיטרא עטמיטשעּב ןענעז - םָאֹד ,יד ,רעד
 רעכלעוו ןענעוו ,ךאז יד ןעװ ,טלָאמעד טכױרּבענ ןערעוו

 ;ליּפשַײּב םוצ , טנאקעּב יונעג זנוא זיא ,ןעדייר רימ
 לעפעל םענרעצליה םעד ןַײרא טפראוו עמאט רעד

 . .ץֵמָה םעד טנערברעפ ןוא ןַײרא ןעוויוא ןיא

 -ענ טרעוו ןוא ,לעקיטרא רעטמיטשעּבנוא רעד זיא--א

 זיא םָאװ , ךאז א ןעגעוו ןערייר רימ ןעװ ,טלָאמעד טכיורּב
 :אווש א ריא ןענעוו ןעּבָאה רימ רעדָּפ טנאקעּב טונ טשינ זנוא
 ,טמיטשעּבנוא ריא ןענעוו ןעדייר רימ רעדָא גנולעטשרָאּפ עכ

 ,לָאט ןעט ירּב א ףיוא טגיל ערעטסניפ א טכאנ א :ש .ּב .צ
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 רעמנוא-טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנענלָאפ יד רעּביא-טבַײרש

 .עּבמוא םעד זוא ךירטש ןייא טימ לעקיטרא ןעטמיטשעּב םעד

 .ןעכירטש ייווצ טימ ןעטמיטש

 :עװ ליופ א ןוא טכעלש א ןעוועג זיא םע
 ךיז טָאה נוצ רענידייל א טַעמָּכ ,רעמ
 ,שינעטסיו רעכאלפ א רעּביא ןעגָארמענ
 :יורמ ןעּבָאה רעדער יד ןוא סעגָאנאוו יד
 :עצנאטסנאּב עניילק יד ,טּפאלקענ גירע
 :ייּברעפ זיא גוצ רעד עכלעוו ראפ ,ךעל
 .מסיװ .ןוא .רעכ ןעוועג -ןענעז ,ןעּפָאלעג
 ןעגנאהענ זיא יע עגירעיורמ א
 ,םעלא רעביא

0 8 

 ךָאנ ,א רעסיוא ,טָאה לעקימרא רעטמיטשעּבנוא רעד

 א ַײּב טכיױרּבעג טרעװ םרָאֿפ עגיזָאד יד ,'נא--םרָאפ א

 םוצ , רעכליהניילאינא טימ ןָא ךיו טּביױה סָאװ , זרָאװ

 .רעמעינא ,טרא'נא :ליּפשַײב
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 ,ןַײרא-טלעטש ןוא ןעצאז עדנענלָאפ יד רעּביא-טבַײרש
 ,'נא רעדָא א ,28 טטנשנָא

 -שאערביא א ןענאטשעג זיא טלעגנוי סָאר
 = ךרור ,ץאלאּפ ןעסיורג = ראפ רעט

 ןהעגסיורא ןהעזעג רע טָאה רימ רענעּפָא

 יד ,דרָאּב רעסַײװ ;. טימ ןאמ ןעמלא :

 ַײנ* טנַײה טקנעשעג רימ טָאה עמאמ

 =עג טנַײה ךיא ּבָאה רעּבירעד ןוא ,ךוּכ

 מלאמ לעמיה ןופ ,נָאמ ןעמענעגנַא א ט.ד

 ץראה * וצ ץראה א ,עלעיינש * םאזננאל

 ראפ רענירערינ זיא םױבלעּפע * ,םיצ
 , םיובנראכ

8 82. 

 ,לפקיטרא רַעטמימשעּכ רעטצריקרעפ 1

 טמוק רע ןעוו ,רעד -- לעקיטרא רעטמיטשעּב רעד
 ,ךָאנ ,ראפ ,רעּביא ,רעטנוא ,ףיוא :רעטרעװ יד ךָאנ !

 ןיא שצריקרעפ םרעוו ךררוד ןוא ןופ ,טימ ,וצ ,ַײּב

= 80 



 -"ַעַײוב ןשיֿפ סיני ףיונוצ יז טיי ןוא ם ןיא רעדא ||

 ,1ליפשַײב םוצ ,טרָאװ ןעניד

 ,םַײּב .ץכָאנ ן'ראפ ,ן'רעּביא ,ן'רעטנא ,ץפיוא
 ַײּברעד טרעו | רעד ,ן'טיול ,ן'כרוד ,ם'נופ ,ן'מימ ,םוצ
 .() ףָארטסָאּפאינא טימ טרָאװ ןעגידרעירפ ןופ טלײטעגּבָא
 --רעטרעוו יד ןיא רעּפױא ,שלײטענּבָא טשינ טרעוו ם רעד

 :ליּפשַײּב םוצ ,ם'נופ ,ם'ניא

 .עפ םעד וצ .רעדורּב םַײּב -- רעדורּב םעד ַײּב

 . רעטעפ םֹוצ -- רעט
 :ליּפשַײּב םוצ ,טלײטענּבָא גידנעטש טרעוו | רעד
 --שימ םעד רעטנוא ;קנאש ן'ֿפיוא--קנאש םעד ףיוא

 א .שיט ן'רעטנ א

8 2. 

 םער טצריקרעפ ןוא ןטצאז עדנענלָאּפ יד רעּביא:טבַײרש
 .לעקיטרא ןעממיטשעכ

 ?נוא ,ןעשראק ןעסקאוו םיוּב םעד ףיוא
 ,ןעמָאש רעטכידעג א טניל םיוּב םעד רעמ
 -יא ,ןעלארמש ןעליּפש ךַײמ םעד ףיוא
 ,רעיױלּב רעד ךיז טַײרּפש דלאוו םעד רעב
 :ענבָארא זיא עלעגױפ םסָאד ,לעמיה
 ךיא ,זָארג ןיא םיוּב םעד ןופ ןעגנורּפש

= 61 = 



 ,דלאװ םעד ךרוד ןערָאפעגכרוד ןיִּב
 םעד טימ טריצאּפש טנַײה ּבָאה ךיא
 טעד ראפ ךיא ןעייל טנעווָא ןיא ,רעדורּב
 בארא טגנעה ןעקלאּב םעד ןופ ,ןעמאמ
 יא ןערָאּפעג ןענעז רימ , רעטכַײלגנעה א
 ראד ׁשֶדֹח םעד טול ,דלעפ םעד רעּב
 ,םַײװ זיא רעטניוו םעד זיּב ,גנילירפ ןַײז ןיוׂש

8 4 

 ,טרַאװטּפױה סָאד ,2

 א ,עלעגני א ,ןעוויוא'נא ,רעטסנעפ א ,לומש א
 ,שיפ א ,עלעגיופ

 א ןופ ןעמָאנ א יא רעטרעװ יד טָא ןופ םעדעי

 . דנאטשנענעג

 ןעפורעגנָא טרעװ דנאטשנעגעג א ןופ ןעמָאנ רעד

 , טרָאװטּפױה קיטאמארג רעד ןיא

8 85. 

 רעטנוא-טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא:טּבַײרש

 . טרָאװטּפױה סָאד

 ,ןעטַײּברא ןעמאמ רעד טימ עמאמ רעד

 == ןפ =



 .לעּפָאג רעד ןעלאפעגּכָארא זיא שיט ןֹופ
 ןיילק א ןעננולשרעד טָאה שיפ עסיורנא
 ןַײמ .קָאז א טכירמש עבָאּב יד ,עלעשיפ
 :עג לוש יד ,ןערָאפעגקעװא זיא רעטסעווש
 לעכיּב ןיא , דלאוו ןופ טַײװ טשינ ךיז טניּפ
 רעטסעווש יד ,רעדליב ענעש ָאר ןענעז
 םָאה לעניופ רעד ,ןענעכייצ ןעש ןָאק
 טסילפ ךַײמ רעזנוא ,ןעלארטשנוז ביל
 רעד זיא רעלדָא רעד ,נרעּב ןעשיווצ
 טָאה טנוה רעד ,לעניופ רעטסקראטש
 ,ץאק יר ןעסיבעגנַײא

 9: מי הל רייז ןטשי---יבכטממ

8 6 

 ,ךַימ א זיא לסכַײװ ;טָאטׂש א זיא עשּכאוו

 ידי העטשרע רעד זיא לּואְׁש והְניֵרְמ 4 זיא ןעלױֿפ

 ' .ְךֶלֶמ רעש
 | , לסכַײװ , עשראו  ןעמענ יר טָא ןופ רעדעי = |

 | ינעגענ ןעגיצנייאנייא רָאנ סרעהענ--לֹואָש ,ןעליױֿפ
 . ןעמָאננעגײא ןעפורעגנָא טרעוו ןוא ,רנאטש

== 32 == 



 - ןרעהענ -- ךֶלֶמ ,הָנידמ ,ךַײט ,טָאטש -- ןעמענ יד

 :לֵלֹּכ ןעפורעגנָא ןערעוו ןוא ןעדנאטשנעגעג ךַס א ןיוש

 ' . ןעמעג

8 87. 

 יה רעטנוא-טכַײרמש ןוא ןעצאז ערנעגלָאּפ יד רעּביא-טּבַײרש

 טימ ןעמענללּכ יד ןוא (-כ .דירטש זייא טימ ןעמעננעגייא
 , ןעבירטש(=) עניו

 ,לֵאָרׂשִיץִרֶא ןיא ךַײטא זיא ןֶד רַי רעד
 :שטַײד ןופ טָאמשטּפױה יד זיא ןילרעּב
 ,רנאלגנע ןיא טָאטש א זיא ןָאדנַאל ,דנאל
 ןעסיורגא רעּביא ןערָאּפעג ןענעז רימ
 אראגאינ .,ּפיסימימ טסייה סָאװ ,ךַײמ
 א זיא םיור ,לאפרעסאוו רעגיטלאוועג א זיא
 ײרּפש ךַײמ רעד ,ןעילאטיא ןיא טָאמש
 עגלָאװ יד ,ןילרעב טָאמש יד ךררוד:טהענ
 נאד ,םִי ןעשיּפסאק ןוא ןַײרא:מלאפ
 אנליוו ,דנאלשטַײד ןיא מָאמש א זיא גיצ
 ,אטיל רעד ןיא טָאטש א זיאי
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 לעקיטרא ןוא טכעלשענ םָאיד ,8
 ,רעטרעװטּפיה ןופ

 --רערעל ,רעטסעווש -- רעדורּב ,רעמומ -- רעמָאּפ
 ,ןיּבייל -ּבייל ,ןיֿפלָאװ--ףלָאװ - ,ןוד--ןָאה ,  ןירערעל
 . ץאק--רעטָאק

 ,ףלָאװ ,ןָאה ,רערעל ,רעדורּב , רעמָאפ
 נענענ רעדָא ,םירָכז ןענעז עלא יד -- רעטָאק ביס

 ,טכעלשענ ןעמילנעמ ןופ ןעדנאמש

 ,ןיפלָאװ ,ןירערעל ,רעטסעוש ,רעמומ
 .נאטשנענעג רעדָא ,תֹובקנ ןענעז עלא יד -- ץאק , ןיּבייל

 . טכעלשענ ןעכילבַײװ ןופ ןעד

 ,דניק ,ץראה ,דיל , דלעפ ,ףרָאד ,קלָאפ
 ןופ ןעדנאטשנענעג ןענעז עלא יד -- דלָאג ,רעבליז

 ,טכעלשעג ןעבילכאז
 ןעּבינ טכעלשעג ןעכילנעמ ןופ רעטרעװטּפױה יד וצ |

 ,(רעטעפ) רעד ,(רעטָאפ רעד --לעקיטרא םעד וצ רימ

 .(רעטָאק) רעד ,(ּבייל) רעד ,(רעדורּב) רעד

 ןעּביג טכעלשעג ןעכילּבַײװ ןופ רעטרעװטּפיוה יד וצ

 יד ,(רעטסעווש) יד ,(רעמומ) יד -- לעקיטרא םעד וצ רימ
 ,(ןיפלָאװ יד ,(ץאק) יד ,ןיּבייל)

 ןעּבינ טכעלשעג ןעכילבאז ןופ רעטרעװטּפיױה יד וצ
 ,(ףרָאד) טָאד ,(קלָאפ) סָאד -- לעקיטרא םעד וצ רימ

 .(דניקק טאד ,(ץראה) סאד ,(דיל סָאד
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 .קעד וצ-טינ ןוא ןעצאו עדנעגלָאפ יד רעּביא:טּבַײרש
 ,ענ ןעכילּבַײװ םוצ-- יד ,טכעלשעג ןעכילנעמ םוצ רעד לעקימרא
 ,טכעלשענ ןעבילבאז םוצ - סָאד ןוא טכעלש

 ,,רעפומ ,,,רעטַאפ ,,,לעמילּב  (סָאר)
 ,,עדייז ,,,עמומ ,,,ץראה ,,,רעמסעווש
 ,,,םנאה .,,,גיצ ,,,םקָא ,,,רעב ..,דלָאג
 ,.לעּפע ,,,םיולפ ,,,שראק ,,,םרָאװ
 ,., ןענער ,,,רעמע ,,,ןיימש ,,,דניק ,,,ןעּבעל
 , רעַײפ ,,,רעסאוו ,,, דלָאנ ,,,לארמש

8 0 

 .נאמשנעגעג ןענעכייצעּב סָאװ ,רעטרעװטּפױה יד רעסיוא

 ,ערייז , רעטָאּפ :ליּפשַײּב םוצ ,רומאנ ןופ עכילנעמ ,ןעד

 -עװ סָאװ ,רעמרעװטּפיוה ךָאנ ןאראפ ןענעז-- רעדורּב

 ןערעװ ןוא טכעלשעג ןעבילנעמ םוצ . טנעכעררעפ ןער

 ֶׂ :ןעגנודנע עדנעגלָאמ ךרוד טנעקרעד
 | ,גני ףיוא ךיז ןעגידנע סָאװ , רעטרעװטּפױה יד 1

 | ,גניליווצ רעד ,גנילירפ רעד :ליּפשַײּב םוצ
 . ןענידנע סָאװ ,רעטרעװטּפיוה לייט רעטסערג רעד 6

 לעטנאמ רעד :ליּפשַײּב םוצ ,םי ןע ,רע ,לע ףיוא ךיז
 : .םידיוּב רעד ,ןעמיוק רעד ,רעמאה רעד'



 .ענ ןענעו סָאװ ,רעטרעװטּפױה עגיּבליזנייא יד 6
 ןופפ טאפ רעד :ליּפשַײּב םוצ ,רעשרעװטַײצ ןופ טעדליּב
 .עּפאלק ןופ) ּפאלק רעד ,(ןעלאפ

1 8 

 רעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז ערנעגלָאּפ יד רעּביא:טבַײרש

 טכעלשעג ןעבילנעמ ןופ רעטרעװטּפױה יד

 א בָאה ךיא ,טנָאנ ןיוש זיא גנילירפ
 א םימ טּפאלק דימש רעד ,לעניּפש
 ,ןעסיורד ןיא זיא ןענער א ,רעמאה
 ךיא ,רעװש זיא גראב ןפיוא = גנאנ א
 עניילק יד ,לעסילש ןַײמ ןערָאלרעּפ ּבָאה
 רערור א ,קנאד א ןעגָאז ןיוש ןָאק על'הָרָׂש
 זיא רעמוז ,טנאה ןופ ןעלאֿפעגסױרא זיא
 -דֵלַּ םָאד ,רלעפ ןיא ןוא דלאוו ןיא םונ
 ןַײמ ,םיריוּב ןפיוא טהעמש סעפעג עגיד
 ,טכַײל זיא לעטנאמ

 עא
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 .נאמשנטנענ ןענעכייצעּב סָאוו ,רעטדעװטּפױה יד רעסיוא

 :םעווש :ליּפשַײּב םוצ .רוטאנ רעד ןופ עכילבַײוװ ,ןעד

 ,רעטרעװטּפױה ךָאנ ןאראפ ןענעז -- רעטכָאמ .רעט
 ןוא טכעלשעג ןעכילבַײװ םוצ טנעכעררעפ ןערעװ סָאװ

 ;ןעגנודנע עדנענלָאּפ יד ךרוד טנעקרעד ןערעוו

 ,טַײה ,רו ,יי ףיוא ךיז ןענידנע סָאװ ,רעטרעװטּפױה יד 1

 יד :ליּפשַײּב םוצ ,טפאש ,טַײק ,ע ,קי ,גנו ,עי ,םי

 :נעגייא יד ,םַײדַײרּפ יד ,ַײרעּפאלק יד ,עילימאפ יד ,עּביל

 ,טַײקטכַײפ יד ,רוּפ יד ,קינאל יד ,גנולמאזרעפ יד ,טפאש

 ינענייא'נא ןענעבייצעּב סָאװ ,רעטרעװטּפױה יד 2

 ,םרָאפ רעטרעדנעענ:טשינ א ןיא ,ןענעז סָאװ ןוא ,טפאש

 יד :ליּפשַײּב םוצ ,רעטרעוװסשפאשנענייא ןופ ןעמונעג
 ,ףימ יד ,גנעל יד ,טיירּב

 .טּפױה לייט רעטסערג רעד ךיוא זיא ךילבַײװ

 יד ,טכאמ יד ,טּפול יד !ליּפשַײּב םוצ ,מ ףיוא רעטרעוו

 ,טכאנ

8 3 
= 

 רעטנוא-טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא-טּבַײרש

 .טכעלשעג ןטכילּבַײװ ןופ רעטרעװטּפױה יד

 ,רעדניק ןופ גנולמאזרעפ א זיא דלאוו ןיא
 :עגא זיא םיִרּוּפ ,ּבָארא-גראּפ טרָאפ רופ א
 זיא טפאשביל ,םירענארג ןופ ַײרעּפאלק

 טי 8

 טי 1 יי

 : קיש



 .ענ זיא טַײקנייר ,רעדניק עמוג ַײּב ןאראפ
 ,טַײהַײרּפ ,טַײהַײרּפ ,רעּפרעק ן'ראפ טנוז
 טרָאפ עילימאפ רעזנוא !םוג יװ ,ךא
 .נעטש ךיא לעװ עביל םעמאמ רעד ,סיורא
 עליק ןענעז לֹולֶא ׁשֶרֹח ןיא ,ןעקנעדעג גיד
 ,רָאלק ןוא ןייר זיא טפולגנילירפ ,טכענ
 רופ א טרָאפ ,טסעפ זיא טנאה ןַײמ
 סטָאנ ,טכאנ ן'טימ ןיא ַײרעּפאלק טימ
 טַײקכילטקניּפ ,ןעש ןוא םיורג זיא טלעוו

 ,הָרמ עטוגא זיא |
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 ;ןרעהענ טכעלשענ ןעכילכאז םוצ

 :ליּפשַײּב םוצ ,ןעמענפָאטש לייט רעטסערג רעד (1
 .ץלָאה סָאד ,רעּבליז טָאד ,דלאנ סָאד

 ;ליּפשַײּב םוצ ,טדעטש ןוא רעדנעל ןופ ןעמענ יד 2

 סָאד ,דנאלגנע עסיורג םָאד ,אקירעמא ענישיור סָאד
 :םאנסיואינש אנליוו עגיצראה סָאד , עשראוו ענעש
 ,(ַײקרעט יד , ץייווש ייד

 םלא טכױרּבעג ןערעװ סָאװ , רעטרעװמַײצ עלא

 םָאד ,ןעטַײּברא סָאד ; ליּפשַײּב םוצ ,רעטרעװמּפױה

 ,ןעבַײרש םָאד ,ןעפיול



: 

 6 ןוא לע ףוא רעטרעווטגנורענעלקרעפ .עלא 4
 סָאד ,עלעכיּב טאד--לעביּב סָאד :ליּפטַײּב םוצ ,עלע
 ,עלעדלעוו סָאד --לעדלעוו

 :ליַּפשַײּב םוצ ,לעט ףיוא ןעלהָאצכורּב עלא 5

 .לעטנַײנ םָאד ,לעט-+ תָאד ,לעשירד סָאד
 ;ליּפשַײּב םוצ ,םו ןוא םומ ףיוא רעמרעװטּפױה שלא 6

 ,םואעוומ סָאד ,םויזאנמיג סָאד ,םוטנעדוי סָאד

 שינ ףיוא רעטרעװמּפױה ליימ רעטסערנ רעד (
 סָאד ,שינעּפעשעּב סָאד :ליּפשַײּב םוצ ,סטכ ןוא

 : .טטכעּבַײרש

 / - ( יעג םָאד ןָאןעמענ רעטרעװ עטצעזעגנעמאזוצ יד
 סָאד :ליּפשַײּב םוצ ,טרָאװ ןעטצעל םעד ןופ טכעלש

 ,םיוּבנעשראק רעד ,םולּברלעפ יד ,רעמיצנעיורפ
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 עמײא:טכַײרטש ןוא ןעצאז שדנעגנלָאפ יד רעּביא-טּבַײרש

 .טכעלשעג ןעכילבאז ןופ רעטרעװטּבױה יד

 ןערָאּפ רימ ,ןעזַײא ןופ רערעווש זיא רלאנ

 ןופ ןוא שעמ י ?ץלָאה ךאנ דלאוו יא

 זיא עלפתָאי ,; םיִלָּכ ןעמ טכאמ רעּפוק
 זיא קסנימ , 0 ןייק ןערַאפענקעװא

= 
 = יט ==



 .ענמורא זיא אנליוו ,טָאטש עשיווטיל א
 םנרעל רעדורּב ןַײמ ,גרעּב טימ טלענניר
 :ָאה ןעשנעמ עניטַײלֿפ ,ץייווש רעד ןיא
 ןיא ןעפיול רימָאל ,ןעטַײּברַא וצ ביל ןעּב
 ,ןעליפש וצ םונ זיא דלעפ ןיא ,דלאוו
 עלעבַײמ א ,ןעבַײרש טנַײה ףראד ךיא
 ןיא ,ןוז רער ןענעקמנא ךיז טלעניּפש
 םהעטש עלעבַײטא ,ליק זיא עלעדלעוו
 א ךָאנ טפיול עלעטניה א ,ךאד ןפיױא
 א יװ רהעמ זיא לעמירד א ,עלעצעק
 רענינעוו ןיוש זיא לעמכאנא ,לעטפניפ
 רימ ןעבָאה םואעזומ ןיא , לעטפניפ א ןופ
 רימ ,ןעמַײצ עגילָאמא ןופ רעדליב ןהעזעג
 עמאמ יד ,שינעטלעהעּב ןיא ךיז ןעליּפש
 א ביל ּבָאה ךיא ,םמכאמעגנַײא טכאמ
 ,רעמיוב ןופ ןעשיור

 .(עטי-=-=,זנ 2 ו-יימוטכואעטצימפ פני

= '?{ - 
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 ןענעו טָאװ ,רעטרעװטּפױה יד ןופ טכעלשעג סָאד
 ,ןעננודנע יד ךרוד שנעקרעד ןערעוװ ,שיאערּכעה ןופ ןעמונעג

 ;:טכעלש עג ךילנעמ

 .םימ א טימ ךיז ןענידנע סָאװ ,רעטרעװטּפיוה יד

 ,רָדֲח רעד ,ןֹוּבשֶה רעד ;ליּפשַײּב םוצ רעכליה

 יי רוס רער םולח רעד
 {טנעלשעג ךילּבַײוו

 :ניילא ןץפיוא ךיז ןעגידנע סָאװ ,רעטרעװטּפיוד יד

 ;| ,ארמנ יד :ליּפטַײּב םוצ ,ה רעכליהטימ ןוא א רעכליה
 | .הָכרב ירד ,הנוחח יד

: 

 ,דיא רעװפּפױה יד ןופ טכעלשענ עכילכאז םָאר :ננוקרעמנא {
 .שצ . ןיג ,שיאערּבעה ןופ ןעמונעג ןענעז סָאװ/

 ' ,טמיטשעּב
  ןופ ןעמונעג ,רעטרעװטּפױה לייט רעטסערג רעד

 ! וערעװ ,רעכליהטימ א ףיוא ךיז ןענידנע סָאװ ,שיאערּבעה
 1 .טכעלשעג ןעבילכאז ןיא ַײס ןוא ןעכילנעט ןיא ַײס ןעּבירשעג

 יד רעטנוא-טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד רעּביא:טּבַײרש
 ןייא טיִמ טכעלשענ ןעכילנעמ ןופ רעטרעװטּפױה עשיאערבעה
 } טימ טכעלשענ ןעכילבפװ ןופ רעמרעװטױה יד ןוא 6 ךיד= 2
 (=) ןעבירטש יי

 !פמאמ יד ,ןרעטש ןוא הָנָבל ,לעכיה
 - טכ

 ר 7 יי



 זיא םֹומ-םֹוי ,תֶּבַׂש ףיוא הָּלַה טקאּב
 הָלִפֹּת א ,סאג ןיא ןוא ּבומש ןיא ךילהערפ
 ,ןעּפיל יד ףיוא םאהענ עּבָאּב יד טָאה
 רימ ,הָּפָח .ןעוועג זיא רעטסעווש ןַײמ ַײּב
 ךיז טָאה ןעלימַײַח ,הָנּותֲח א ףיוא ןערָאפ
 זיא הָחַּפשִמ רעזנוא ,םולָח א טי'מֹולָח'עג
 ןעּבעל לרעדורּב ןמימ ךיא ,עסיורג א
 ןוא םהעמש ןעשנעמ םָלוענא ,םֹולָשּב
 ןופ ןְמיִס א ןיוש העז ךיא ,טנעוואד
 ,לרעַײפ סָאד טכַײל עֶנֶר א  ,גנילירפ
 ןעכאמ םיִרּוּפ , טכַײל םיִנָּפ םרניק םעד
 רעטסּביל רעד זיא חַסַּפ , הָדּועס א רימ
 ,בֹומ-םוי
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 לאצרהעמ ןוא לאצנייא
 ,רעטרעװטּפױה יד ןיא

 | . ןעגניז (יירד) ךעלעגנוי .טגניז (ןייא) עלעגנוי סָאד
 .ןעננעה (ריפ) ךעלעדיפ .טגנעה (ןייא) עלעריפ סאד

 א
 , חיי = = =



 ,ןעילפ (סקעװ ךעלניױּפ יד .טילּפ (ןייא) לעגיױפ רעד
 -נענעג ןייא ןעגעוו ךיז טרער ץאז ןעטשרע םעד ןוא

 טדערעג טרעוו ץאז ןעטייווצ ןיא ;עלעגנוי ןעגעוו -- דנאטש

 . ךעלעגנוי ַײרד -- ןעדנאטשנעגעג ַײרד ןענעוו |

 -נעגענ ןייא ןענעו ויולּב טדערעג טרעװ סע תַעַׁשּב

 ,םע טסייה ,(לעניופ אֹ) ,(לעדיפ א) .,(עלעגנוי א) -- דנאטש

 :נייא ןיא ןערָאװעג טלעטשעג זיא טרָאװטּפױה סָאד זא

 ,לָאצ
 ינענענ ְךַס א ןענעװ םדערענ טרעװ סע תעשּב

 טסייה --(ךעלעגיופ) ,(ךעלעדיפ) ,(ךעלעגנוי) -- ןעדנאמש
 ןיא ןערָאװענ טלעטשעג זיא טרָאװטּפױה סָאד זא ,סע

 ,לָאצרהעמ
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 רעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא-טּבַײרש

 ירוש טימ -- לאצרהעמ יד ןוא ךירטש ןייא םימ לָאצנײא יד

 2 , ןעכירטש

 סָאד ,ךעלניופ ייווצ ןעציז םיוּב ןפיוא
 ,ןעמיווש ךעלעטנע -- טמיווש עלעטנע
 ךעלעּבלעווש-- טילפ עלעבלעווש סָאד
 םרעליש יד---טנעכייצ רעליש רעד ,ןעילפ
 ,ךעלעצעק יד טפור ץאק יד ,ןענעכייצ

-- 74 = 
 וי , ( א א א * טז טא 6 היי



 טָאר .טניה טימ ךיז טנָאלש טנוה רעד
 יעבַײמ ענַײז טפור ןוא טעקרָאװ עלעּבַײמ
 ,רענרעק ןעסע רעניה טימ ןָאה א ,ךעל
 ַײרד ךיז ןעניפעג ףרָאד םעד ןופ טַײװ טשינ
 טליב עלעטניה ןיילק א ,ךעלפרעד עניילק
 ,ךעלעגנוי עניילק ךַס א ףיוא

6 8 

 ,לָאצרהעמ ןיא לָאצנייא ןופ גנאגרעֿביא רעד ,8

 (} . ןרפדעפ יד -- רערעפ יד ,ןעכַײט יד - ךַײט רעד -
 ו רעד .סעפורג יד -- עּפו-נ יד .רעמיוּב יד -- םיוּב רעד
 ;| יד .טידמלמ יד - דמלמ רעד .ךעלגיופ יד -- לעניופ
 . תֹורֹוחס יד -- הָרֹוחפ

 ,| :ןעגנורנע ץניזָאדיד ןופ ענייא ןעּבענעגצ טרעוו ריא

 ,תו ,םִי-- רעטרעו עשיאערּבעה ןיא } ךע ,ם ,רע ,ןע
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 ענילָאצניא עדנענלָאפ יד לָאצרהעמ ןיא רעּביא:טלעטש
 , רעטרעװטפיוה

 ,,,דלע סָאד ,,,רלאוו רפה ,,יףרָאד םָאד

= 75 -- 



 ,.,לעגיופ רעד ,,,לומש רעד ,,,טַײּברא יד
 ,,,רעטַאפ רעד ,,,עילימאפ יד ,,,ענורטס יד
 ,, םאנ יד ,,,רעטסעווש יד ,.,רעטומ יד
 | םולב יד ;.רניק סאד ....שנעמ ..רפד
 , םקיב רעד ... טַײצ יד ,..לעמיה- רעד
 .. ןתוחמ רעד .,,ןֵתָח רעד ,,, םִי םעד
 ,,ַחֹּכ רעד ,..הָרֹוחס יד ,,,ןֹוּבשִח רעד
 ,,הנוב יד ..המ רעד
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 יד .ּפעק יד --ּפָאק רעד ,גרעב "ר - גראב רעד

 .יד --טנוה רעד .ןייצ יד-- ןָאצ רעד .וַײמ יד--זיױמ |
 .קעה יד - קאה יד .טניה

 .טהעג רעטרעווטפיוה ענעפורעגנָא יד ןופ לָאצנייא יד
 !רעכליהלעּפָאד ןוא:ןיילא יד ןעוו ,לָאצרהעמ ןיא רעּביא

 .ע ,ַײ ,יי ,י-- ףיוא ןעטיּברעפ ןערעװ יו ,ו ,ָא ,א

 = חא --
 טשש 22
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 טגילָאצנייא עדנעגלָאּפ יד לָאצרהעמ ןיא רעּביא:טלעטש

 . רעטרעװטּפיוה

 רעד ,,,,טנאה ידי ,,,זנאג יד .,,,.דרָאב יר

 יד. טו רעד ,, ןָאצ רעד 2; ברָאק

 יד ,,,קראמ רעד ,,,ןהוז רעד ,, ץאק

 יד ,,,םָאטש יד ,,, רעטכָאט יד ,,,זיומ

 יד ,,,נָאמ רעד ,,, טסָארּפ רעד ,, קנאּב

 א ור יד ,,,ךוש רעד ,,,םנאוו יד ,,,טכאנ

 ,,, שטאּפ רעד ,,,פאלק רעד

8 4 

 , רעטרעװטּפױה ןופ גנוגיוב יד ,8

 םיוּב רעד .להוש ןיא ןעוװענ ויא רעטָאּפ רעד

 , טילּב

 םעד ,רעצראווש א זיא לעטנאמ םרעטַאּפ םעד

 .ןירג ןענעז ךעלטעלּב סמיוּב |

 םעד ,טפעה ןַײמ רעטָאפ םעד ןעזיוועג ּבָאה ךיא

 .ןענער ןערָאװעג ןעּבעגעג זיא םיוּב

 גָאט עלא העז ךיא . רעטָאפ םעד ּביל בָאה ךיא

 .םיױב םעד

== 47 = 



 טנעדישרעפ ףיוא גידנערעפטנע ,טרָאװטּפױה סָאד

 םעד ןוא ןעגנודנע ענַײז טרעדנערעּפ , ץאז ןיא ןעגארפ

 ;ןעלאפניוּב ריפ ןיא לעקיטרא

 !ווימאנימָאנ רעד (א

 . (םיוּב רעד ,רעטָאפ רעד) ? סָאװ ? רעוו

 !ווימינעג רעד 63

 ,(םמיוּב םעד .סרעטָאּפ םעד) ?סעמעוו |

 !ווימאד רעד 6

 ,(םיוּב םעד ,רעטָאפ םעדנ ? ןעמעוו

 !ווימאווקא רעד (ד

 .(םיוּב םעד .רעטָאפ םעד) ? סָאװ ? ןעמעוו

 ?רעוו :ןענארּפ יד ףױא טרעפטנע וויטאנימָאנ רעד

 ?םָאװ

 זיא רעטָאֿפ רעד) ?להוש ןיא ןעוװעג זיא רעו
 ,(להוש ןיא ןעוועג

 ,(מילּב םיוּב רעד) ?טילּב סָאװ

 ?םעמעוװ :ענארפ רעד ףיוא טרעפטנע וויטינעג רעד

 סרעטָאּפ םעד) ?ץראווש זיא לעטנאמ סעמעוו
 ?(ץראווש זיא לעטנאמ

 .םעלּב םמיוּב םעדל ?ןירג ןענעז ךעלטעלּב סעמעוו

 . (ןירג ןענעז ךעל

 ?ןעמעװ :עגארפ רעד ףױא טרעפטנע וויטאד רעד
 ןעויװעג בָאה ךיא) ?טפעה סָאד ןעזיוועג ןעמעוו

 ,(מפעה ןַײמ רעטָאפ םעד

= 78 = 



 ןעּבענעג זיא םיוּב םעד) ?ןענער ןעּבענעג ןעמעוו
 ,(ענער ןערָאװעג

 ?ןעמעוו : ןענארפ יד ףױא טרעפטנע ווימאזוקא רעד

 ? םָאװ
 םעד ּביל ּבָאה ךיא) ?ּביל ךיא ּבָאה ןעמעוו

 ,(רעטָאפ
 - ,(ביוּב םעד גָאט עלא העז ךיא) ?ךיא העז סָאװ

 :עב םעד טימ טניוּבעג ןערעוו רעטרעװטּפיוה יד

 ,לעקיטרא ןעממימשעבמוא םעד טימ רעדָא ןעטמיטש

8 105. 

 ,לעקיטרא ןעממיטשעב םעד טימ ןעגנוניױב =
 ,טכעלשעג ךילנעמ

 לָאצנייא

 .ףלבכ רער .רפדוהב רעד ,פדיז רעד ( ת=

 יסרעּב םעד .םרעדורּב םעד .סנעדייז םעד .געג

 .רעב םעד : .רפהורב םעד/ .ןעדיז םעד ער

 טרעב םעד | .הערטב םעד  ..ןעהיו םעד  ן

 ;לָאצרהעמ

 .ןרעב יר וי רעדיהב יד ,םעדייז יד - .(מָאנ

 , םנרעּב יד (ןופ ,סרעדירּב י"ד (ןופ .םעדייז ייד (ןופ .נענ

 .ןרעּב יד ,רעדירב יד .םערייז יד / טאר

 +ןרעּב יד ,רעדירב יד .םערייז יד קא

 ={ )== ר,



 ,מָאנ

 .נעג

 ,טאד

 ,זוקא

 ,טָאנ

 ;לָאצנייז

 .עטאט רעֶד - .ּבײל רעד

 ,טנעטאט םעד .טֿבײל םעד

 ,ןעטאט םעד ,בייל םעד

 ,ןעטאטמ םעד ,ּביל םעד

 .ןעבייל יר
 .ןעבייל ייד (ןופ) .געג

 ,םאר

 ,זוקא

 .ןעּבייל יד

 .ןטבייל יד

 ;רִא צרהעמ

 .סעטאט יד

 .סעטאט ידי (ןופ)

 .םעמאט יד

 ,םעטאט יד
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 (ןופ)

 .ןץיימש רעד

 ;םנייטש םעד

 .ןייטש םעד

 .ןייטש םע'ד

 .רענייטש יד

 ,רענייטש יד

 גרעניימש יד

 . רעניימש יד

 טָאד קעווא:טלעטש ןוא ןעצאז עדנענלָאֿפ יד רעּביא:טבַײחש
 -ירעהעג םעד ןיא לעקיטרא ןעטמיטשעּב םעד ןוא טרָאװטּפױה

 .ןעמוקעג זיא עלעגנוי םרערורב םעד :ליּפשַײב םוצ ,לאפניוּב ןעג

 ,טסעג ןיא זנוא וצ ןעמ וקעג זיא ערייז;,
 ,עשראווןופ ןעמוק ןעגרָאמ םעוו אעטַאּפ,,
 = ןעדענ רימ .ןיד זיא לפפ רעב.
 :אמ .,, ןעּביל רימ . דוּבִּכ ףיוא ,,,דורב.;
 :על רעב ,.. טלא ןענעז עדייז ,,, אעט
 אעניימש עסיורג .,, ןופ ,דלאוו ןיא ןעּב
 ןֹוא םעלערעב ,עקששיניילק רימ ןעכאמ
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 רימ , ןצשנעמ עטוג ןענעז עטאט .ּסידְוָד
 .קניפ ןעניוא אכייל ,,, אעדייז ,,, וצ ןעהענ
 ןַײפ ןענעז םאלכ .;. ןיא ,רעַײּפ יו ,ןעל
 ,אעשיט ,,, טלעטשוצ

 :ילנעמ ןופ רעמרעווטּפיוה עדנענלָאּפ יד ךילטפירש טניוּב

 : טכעלשענ ןעכ

 ,ךַײמ ,ןעמרָאג ,לעמיה .םווּפ ,,שומ
 ,רעפיטש , דנַײרפ ,רערעל ,ןערעטש
 ,םופ
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 ,לעקיטרא ןעטמיטשעכבמוא םעד טימ ןעגנוניוב
 ,ןטכעלשענ ךילנעמ

 ;לָאצנייא

 .יוטש א ,זָאה א .שנעמ 4  סַנ
 טלוטש:א ,םוָאה 4 ,יסנעשנעמ א .נעג

 ,לומש א .וָאהְוא  .ןעשָנעֶמֹא .טָאד

 ,לוטש א .וָאה א .ןעשנעמ א - סא



 {לָאצוהעמ

 . ןעלוטש .ןעוָאה .ןעשנעמ  .םָאנ

 ,םנעלוטש (ןופ) ,םנעזָאה (ןופ ,םנעשנעמ (ןופ) ,נעג
 ג ןעלוטש . ןעזָאה .ןעשנעמ - .טאר

 .ןעלוטש , ןעזָאה .ןעשנעמ קא

 {לָאצנייא

 .רעמלא'נא .רעטנימ א 6 א  ָאנ
 סרעמלא'נא ,םרעטנימ א םפירב א נעג

 .רעמלא'נא .רעטניט א א ב א  .טאד
 .רעטלא'נ .רעטניט א .ףירּב 44 .ווקא

 ;לָאצורהעמ

 ,םרעמלא , םרעטנימ {ףירב  !?.םָאנ
 ,םרעמלא (ןפ)פ .סדרעטנומ (ןפ - .םפירּב (ןופ) .נעג

 .םרעמלא .םדעטניט .ףירּב ..טאד
 ,םרעמלא .םרעטניט .ףירּב .וקא
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 סָאד קעווא-טלעטש ןוא ןעצאז עדנענלָאפ יד רעּביא-טּבַײרש
 םעד ןיא סי .ןעטמיטשעּבנוא םעד ןוא טרָאװטּפױה |

 ,לאפניוּב ןעגירעהעג

 ,דרעפ ,,; יו ,רעמניוושעג םפיול טנוה ,..

 ןייק טשינ עלעספעש םעד זיא ףלָאװ ,,
 ןעז ;ה רָאנ ףרארעב טלעגיופ ,,, :דָבָח
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 ןעגָאז ןעמ געמ תֶמָא ,,,- ,טפול ןוא ןוז

 :עמוא ,ןעמאמ םענענייא ,,,- ףיוא ּוליִפַא
 ןיא םיוּב .רעמאזנייא .. טהעמש יט

 עג ,, ךיז םהיצ לעטעטש םורא .'דלעפ
 ןיא ןעגנירּפש - ,,,זָאה ,דלאוו רעטכיד

 ,םאנ ןיא ןעריצאּפש .,,,שנעמ . ,רלעפ
 ,..לומש .,ךַײמ גערב םַײּב ןעגיל ,,,ניימש
 ,,לארמש ,לאז יא ןעהעמש .ךַס א

 טניואװ רעשיפ ,,, ,ןעמרַָאג ןיא ןעליּפש

 , םִי םַײּב
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 םעד טימ רעטרעװטּפױה ןופ ןעגנוגיוב !

 ,לעקיטרא ןעממיטשעּב
 .טכעלשעג .ךילּבַײװ

 ;לָאצנייא

 .ץאק יד ,רעטכַאמ יד .רעטסעווש יד

 ,םצאק רעד .סרעטכָאט רעד סרעטסעוושרעד

 .ץאק רעד ,רעטכָאמ רעד ,רעטסעווש רעד

 .ץאק יד ,רעמכָאמ יד ,רעטסעווש יד

 שא יע



 {לָאצרהעמ

 .ץעק יד .רעטכעט יד .רעטסעװש יד ,מָאנ

 ,םצעק יד (ןופ .םרעטכעט יד (ןופ) .םרעטסעווש יד (ןיפ) .נעג

 .ץעק יד .רעטכעט יד .ףעמסעװש יד .טאד

 .ץעק "יד ,רעמכעט יד .רעטסעווש ייד ,זוקא

 :לָאצנייא

 .רלט יר .טנאה יד .ףיש יד ,םָאנ

 ,סדרע רעד .םטנאה רעד .םפיש רעד  .נענ

 .דהע רעד .טנאה רעד .ףיש רעד .טאד

 .ררע יד ,טנאה יד .ףיש יד ןוקא

 ;לָאצוהעפ

 ,ןטררע יד ,טנעה יד .ןעפיש ייד .מָאנ

 ,םנעררע "ד (ו59 .סטנעה יד (ופ .סנעפיש יד (ןופ) .נעג

 .ןעדרע יד .טנעה ייד .ןעפיש יד + .םאר

 .ןפררע יד ,טנעה יד ,ןעפיש ייד ,זוקא
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 קעווא:טלעטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד רעּביא-טּבַײרש

 ןיא לעקיטרא ןעטמיטשעּב םעד טימ טרָאװטּפױה סָאד
 רעטסעװש יד :ליּפשַײּב-םוצ , לאפניוב ןענירעהעג םעד

 , םנידניײרּפ ּױד ןופ ןעהעג

 ,םורא ןיוש ןעפיול ךעלעצעק אצאק .,
 :יטַײלפ ןענעז ךעלהעדניק .רעֶטְמעווׁש ,,
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 ןערָאפוצ ןעמוקענ ןענעז אטסעווש .,, ,ענ
 זיא -עמכעלעג אעמאמ ,.. ,אידניידפ ,,,ןופ
 אפלעוו ,, ,םאלב זיא םיִנָּפ ?;הָנָּבל ,.,. ,ביל
 אעפיש ,,. ,רעדניק עדזא ביל ךיוא טָאה
 לירעּפ ?:עמומ .,, ,ןעפאה ןיא ןעהעטש
 :רָאנ דעזנוא ןופ ?מיולפ ,., .ןעש ןענעז
 ןענעז רענהעה אנוצ ,,, , עםיז ןענעז ןעט
 נָא זיא םַײקליטש אטכאנ ,. ,טגיוּבעג
 ,םענעג

 .(עפעופנה-נאב -.זצוצ -א וא-א ו דנש-נאטשה ראד א

 סו טש

 :בייוו ןופ רעמרעוװטּפיױה עהנעגלָאּפ יד ךילטּפיהש טגיוּב
 :טבעלשענ ןעציל

 (םולב ;םיוּלפ ,טנאה ,עמומ ;!עמאמ
 ,זיור ,לעדיפ .ּבױט ,ןוז .קאּב
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 םעד טימ רעטרעװטּפיוה ןופ גנוניױּב יד
 ,לעקימרא ןעטמיטשעבנוא

 ,טכעלשעג ךילּבַײװ
 ןלָאצנייא

 .טנאוו א ,גלּפ 4 םאנ
 .םטנאוו א ,םנלפ א עג
 .טנאוו א .נילְּפ א .טאּד

 .,טנאו א .נילּפ 4  .וקא

 גל א צ רהע ם

 ,טנעוו .ןענילפ .םָאנ
 .םטנעוו (ופ ;םנענילפ (ןופ) .נעג

 .טנעוו .ןענילפ  .טאד

 :מנעוו .ןעגילּפ  .ווקא

 {לָא:גייא

 .קאה א - ..טָאטש א  .פָאנ

 .סקאה א :סמָאטש 4 עג

 . ,קאה א ,טָאטש א .טאד

 ' ,קאה א ,טָאטש א  .וקא

 ;לָאצרהעט

 .קעה .םעמש .םָאנ

 .םקעה (ןפ .סמעטש (ןופ) .נעג

 .קעה ,םעמש .טאר

 .קעה ,טלטש קא

 == 86 2 י---

 (ןופ)

 (ןופ)

 ירא א

 . םוננ ֹא

 9 וָאנ ֹא

 .טנא

 .רעזענ/

 . טרעזענ
 . רעוענ

 .רעזועג

 ,טכאנ א
 .ז בבאנ א

 ,טכאנ א

 ,טכאנ א

 .טכענ

 ',םטכענ

 .טכענ

 .טמעג
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 עי:.םלעטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא:טּבַײרש
 לעכיטרא ןעטמיטשעּבנוא םעד טימ טראװטּפױה טָאד
 ,,לאפגיוּב ןענירעהעג םעד ןיֿפ

 זנאנ עסַײװ .,, .ץאק ,,,טנַײּפ טָאה טנוה ,,
 גנאל זיא זָאנ ,,, ,ףיוה ן'פיוא םורא:טהענ
 ןעכאמ ןעמ ףראד טַײּברא ,, ;ץרוק ןוא
 ,,נירערעל יד ןופ ןהעג .,,נירעליש ,לענש
 ניו ,ףרָאד ,,, ןופ רעסערנ זיא טָאטש ,,
 טָאה זיױמ .,, ,טכענ ,,,טלאק ןענעז רעמ
 רעסערנ זיא הק ., ,ץאָק ,,,ראפ אָרּומ
 עניילק .,, טָאה רעטסעווש ןַײמ ,ניצ .,,ןופ
 ,רעדניק עריא ביל טָאה עמאמ ,,, ,טנאה
 מלאטשעג ענעש ,, ךיז טזַײװעּב םע
 -יקרעמ ,,,ןיא ןוא רעכיוה ,,, בה ,,, ןיא
 ,לאש רעש
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 םעד טימ .רעמרעװטּפױה ןוֿפ גנוגיוב יד
 ,,לעקימדא .ןעממיטשעב

 .טכעלשעג .ךילבאז

 .ןעבעל םָאד / םָאנ
 ןלאטנייא

 דניק .סָאר

 ,םרעה םעד :סעכעל םפה - בענ
 .ןעֶּבעל םעיד ,םאד
 ,ןעבעל סָאד  .זוקא

 ,םנעבפל יז  ,םָאנ

 .,דניק םעד
 {דניק םָאד
 {יָאצרהעּפ

 .רעדניק יד

 ,קילג ,םָאד

 .םקילג םעד
 .קילג םעד
 .קילג םֵאד

 ,ןקסיינ יד

 + םנעּקילג ייד (ןופ .םרעדניק ;יד (ופ) .םנעּבעל יד ,(ויפ) ,נענ
 ,סנעמעל יד + םאה

 .םנעּבעל "1 גקא

 .םָכעַר םָא'ה ,טָאנ
 :םטכער םעד ;ענ
 .טכער םעד טאר

 :טכער םָאד ןקא

 .טכער יד ,םָאנ

 .רעדניק .יד

 ,ךכבויק יד

 :לָאצנייא

 ,קרעוו ,סָאד

 ,סקרעוו ,םעד
 - ,קרעוו םעד
 .קרעװ סָאד

 {לָאצרהעּפ

 .קרפוו יד

 ;סקרעװ יד (ויפ) ,םטכער יד (ןופ) .גענ

 ,םכער יד  .אאד

 .םכער יד קא

 .קרעװ יד

 .קרעװ יד
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 . ןעקילנ יד

 .ןעקילג יד

 ,ררעפ .סאד

 . סדרעפ ;םעד

 .דרעפ םעד
 .דרעפ סָאד

 .דרעפ יד

 .,םדרעפ יד (ןופ)

 ,ררקפ יד

 ּפ"זרעפ ירד
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 סָאר קו וא;טלעטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא-טבַײרש

 םעד ןיא לפקיטרא ןעטמיטשעב םעד טימ טרָאװטּפיז
 טננערּב הימ םדרעֿפ טעד :ליֿפשַײּב םוצ ,לאפניוּב ןעגירעהעג
 .ןעצונ עסיורג

 קוק ךיא ,גיטכיל זיא לֹמיִנְּפ אדניק ..
 ,רעווׂש זיא ןעזַײא ,, ,טכיל ,,. ףיוא
 ןרעמיצ רעדניק ,,, ,טױר זיא טולּב ,,
 ףיוא ךיז ןרעמיפ דרעֿפ ,,, ,לעה ןענעז
 :ניא זיא תֹויַח ןופ ןעֿבעל ,,, ,עקנָאל רעד

 :ארעג ךיז טָאה עלעניופ ,,, ,טנאסערעמ
 :ענ טרעוו ררעדעל ,., .ןעבעל ,,, טעוועט
 םהעטש זיוה ,,, ,לעפ ,,,דרעפ ןופ טכאמ
 , דלעֿפ ,,, ןיא

7 5 

 ןופ רק אש יי עדנעגלָאֿפ יד ךילטפירש טגיוּב
 : טכעלשעג ןעכילבאו

 ,רעסאוו ,ץליהעג ,שעמ ,ןעזַײא ,רערעל
 ,עלעשעלֿפ ,טלעשיט ,זָאלג ,זָארג ,רעַײפ
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 םעד טימ רעטרעװטּפיוה ןופ גנוגיוּב יד
 ,לעקיטרא ןעטמימשעבמוא

 .קלָאפ ֹא ,םָאנ

 .םקלָאפ א  .נעג

 .קלָאפ א  .טאד
 ,קלָאפ א  ,ווקא

 ,רעקלעפ  .םָאנ
 ,םרעקלעפ (ןופ) .נעג
 .רעקלעפ .טאד
 .רעקלעפ  ,ווקא

 ,טױרב א ,טָאנ

 . םטיורּב א ,נענ

 .טיורּכ א .טאד

 ,טיורּב א  ,זוקא

 .ןעטױרּב  .םָאנ

 , םנעטיורּב (ןופ) .נעג

 .ןעטיױרּב . .טאד

 .ןעטיורּב  .זוקא

 :לָאצנייא

 .טרָאװ א

 , םטרָאװ א

 ,טרָאװ א

 ,טרָאװ א

 ;:לָאצרהעמ

 .רעטרעוו

 ,םרעטרעוו (ןופ)

 .רעטרעוו

 ,רעטרעוו

 ;לָאצנייא

 ,טולּב א

 ,םטולּב א

 ,טולּב א

 ,טולּב א

 ;לָאצרהעמ

 ,ןעטולּב

 ,םנעטולּב (ןופ)

 .ןעטולּב
 .ןעמולּב

 .טכעלשעג ךילכאז

 .ךוּב א

 .םכוּב א

 ,ךוּב א

 .ךוּב א

 (ןופ)

 (ןופ)

 ,רעכיב

 ,םרעכיּב

 .רעכיּב

 .רעכיּב

 .ַײלּב א

 .םַײלב א

 ,ַײלּב א

 ,ַײלּב א

 ,ןעַײלּב
 . םנעַײלּב

 ,ןעַײלּב

 ,ןעַײלּב



8 119. 

 סָאד קעווא-טלעטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא-טּבַײרש
 םעד ןיא לעקיטרא ןעטמיטשעּבמוא םעד ןוא טרָאװטפ! יד
 .לאפניוּב ןענירעהעג

 :כיזרָאפ ןַײז ןעמ ףראד טראװ ,.. טימ
 ענעדישרעפ ןופ ןעמ טכאמ ןעליוק ,גימ
 ,ןעקעלפ טשינ ןעמ רָאמ ךוב ... לב
 : דלעפ .,,, ןעסַאגרעפ טָאה רעסאוו ,,
 ,ןעשנעמ םעד ןעלייה גארעסאוו עטלאק

 עּבאה אדניק ,נימעמוא זיא דניק ,,, ןהא | 
 ע די

 ,םָאנ

 .נעג

 ,טאד

 ,זוקא

 ןיא ןעגנעה אדליּב ענעש ,ביל עלא
 ןַײמ ןָאק דיל ענעש ;רעמיצ :דניק
 טשינ ,טאלּב ,, טלעפ ךוּכ ןיא .עמאמ
 ,זיוה ,,, םהעמש דלאוו ןופ טַײװ

8 120. 
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 ; ןעמעננעגייא ןופ ןעגנוניוב

 .עירול .עלייּב ,לעּבייל

 .םעירול ,םעלייּב .םלעּביײל

 ,ןעירול .ןעלייּב . ןעלּבײל

 .ןעירול .ןעלייּב . ןעלּביײל



 יר ןעּבענעגוצ ןערעוו סעילימאפ .ןוא ןעמענ ןענייּב םייּב

 ןוא וויטאד ןיא ןוא ס -- וויטענעג ןיא ;} ןוא ס רעכליהמימ
 -ייּב ןעמונעג טָאה לעּבײל : ליּפשַײּב םוצ ,ן -- ווימאזוקא

 ןעירול ןעגָארמענּבָא טָאה עלייּב .ךוּב א (ויטענעג) סעל

 ,(וויטאווקא) ןעלּביײל ּביל ּבָאה ךיא .דליּב סָאד (וויטאד)
 .לָאצנייא ןיא רָאנ ךיז ןעניוּב ןעמעננענייא

8 1 

 סָאד קעווא:טלעטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא-טּבַײרש
 ,לאפניוּב ןעגירעהעג םעד ןיא טרָאװטּפױה

 .אעלעטָאי ,ךעל'הָׂשַעַמ איצְרַּפ ןעייל ךיא
 םימ עלערימ ,ץראווש ןענעז ןעגיױא
 אפ ?:עילֲחֶר ,ןעריצאּפש ןעהעג אעל'הָנַח
 ּביל בָאה ךיא ,רעמונא זיא רעמ
 ןעייל ךיא + ,לרעטסעווש אעלערעּב
 ניק ,טזעל ,"לרעגניפשניוו, אילעדנעמ
 ןעבָאה ןעדוי ,אמָכיִלַעיםוּלִש ,ךעלרעד
 ןיא םיא טימ ןעננאנעג ןוא .הָשֹמ טרעהעג
 ,לאיפָסֹוי טשנעבעג טָאה בֹכֲעַי ,רָּבִמ

 .איִנֹועְמִׁש יואפ רעקראטש ןעוועג זיא הָדּוהי !
 ,אעלערימ טימ טנרעּפ ענימ

2 02 -- 
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 יד ןוא םרָאפפגנורענעלקרעפ יד
 ;םרָאפטַײקכילטרעצ

 .עלעטניה םָאד -- לעטניה סָאד -- טנוה רעד
 .עלעצעק סָאד -- ?עצעק סָאד - ץאק יד
 ,עלעוערג םאה בה לעוערג סָאד -- וָארג סָאד

 ןופ םרָאּפכננרענעלקרעפ יד זיא לעטניה סָאד

 םרָאּפטַײקכילטרעֶצ יד יא עלעטניה סאיו ;טרָאװטּפױה
 ,טרָאװטּפױה ןופ

 יד ןָא:טמענ טרָאװטּפױה ןופ םרָאּפסגנורענעלקרעּפ יד
 ,(לרעטסעווש סאד ,לעצעק םאד) ל רעדָא לע--גנודנע

 עלע - ןעגנודנע יד ןָאיטמענ םרָאפטַײקכילטרעצ יד

 יש , סינענהוז וינע ,(עקנימופ עקני , (עלעוערע

 .(ישעטאטש
 . טעג שי היהיטנעמאטייסוס שי קי ראט

8 3 

 רעד ןיא רעטרעװטּפיוה עדנעגלָאּפ יד רעּביא-טלעמש

 , םרָאפמגנורענעלקרעֿפ

 ...בײ5- ,.,ץאק ..,,טנוה . ,,,זיוה ,,,םיוב
 ...ךוּב ,,,רעטסעווש ,,, רערעפ ,,,ּבױמ
 ..,דרעפ ,,,בלאק ,,,שיפ ,,,ןעמרָאנ ,.,שיט

-- 93 -- 



 ,,,רעמלא .,,טעּב ,,,זָאלג ,,, רעטסנעפ
 יי קנאב ,.,ּפמָאל

49 8 

 רעד ןיא רעמרעװטּפױה עדנענלָאפ יד רעּביא:טלעטש

 ,םרָאפטַײקכילטרעצ

 ,,,םנוה ,,,ץאק ,,,טעּב ,,,עטאט ,,,עמאמ
 ,,,םָאמש .,,,עכלאל = ,,,םולּב  ,,.זָארנ
 | ראו ,,,טאָנ .,.דוד .,,םִיַה ...השמ
 ...לאווק ,,,רעמעפ ,,,גראּב ,,,ןוז ,,,דלעפ
 יי ןוד ..,זנאג .,,ןעגער ,,, יינש ,,,ךַײט

 ..גױא ...ּפָאְק ... טנאה ;,,ּבױמ ...ןַאה

 . רַאה

8 125. 

 עטש םָאד .לעמילּב טאר ןעהעוענ ּבָאה ךיא

 :םילטרעצ ןוא םרָאפסננורענעלקרעפ יד ,ליטש זיא עלעט
 ,טכעלשעג ךילכאז ןיא גידנעטש ןעמוק םרָאּפטַײק

- 04 -- 
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 ןוא רעמרעווסננורענעלקרעפ ןופ גנוניוּב יז

 ןעממימשעב ן'מימ רעמרעװטַײקכילמרעצ
 יש לעקיטרא

 ,לטרעצ ,לקרעפ

 ישעמאמ יה .טָאנ .לעטניה םָאד  .םָאנ

 םישעמאמ רעד - גענ  .םלעטנה םעד  ינעג
 ןישעמאמ רעד + .טאד .לעטניה םעד .טאד
 ישעמאמ יד ,זוקא .לעטניה סָאד  .זוקא

 :לָאצרהעמ :לָאצרהעמ

 םישעמאמ יד .םָאנ .ךעלטניה יד  .םָאנ

 םישעמאמ יד (ןופ) ,גענ .םכעלטניה ייד (ןופ) .גענ

 סישעמאמ יד  ,טאד .ךעלטניה יד ,טאד

 םישעמאמ יד קא .ךעלטניה יד  .זוקא

8 127 

 ןוא .רעמרעווסננורענעלקרעפ ןופ גנוגיױב יד
 עט שי הוא ןעקמ מעט ר

 ,לעקיטרא

 ;לָאצנייא

 וינעצראה א .לעשימ א - ,םָאנ

 םוינעצראה א .סלעשימ א  .נעג

 ןוינעצראה א .לעשיט א טאר

 וינעצראה א .לעשיט 4  .וקא

= 95 -- 



 ;לָאצרה עמ ' 

 םייְנְטצראַה .ךעלשיפ .םָאנ

 םינעצראה (ןופ) .םכעלשיט (ןופ) .נעג

 םוינעצראה . ךעלשימ  .טאד

 סוינעצראה .ךעלשימ  .וקא

8 

 ,רעטרעװטּפיױה עשיאערבעה ןופ גנוניוּב יד
 ןטימ ,שידי ןיא טכיורּבעג ןערעװ סָאװ

 , לעקיטרא ןעממיטשעּב
 ;לָאצנייא

 ,טכעלשעג ךילכאז == ךילּבַײװ - ךילנעפ

 .םיִנָּפ סָאד .הָנָּתַמ יד ;דיִמְתַמ ךעדד טָאג

 .םימיִנַּפ םעד ,םיהָנְּתַמ רעד .,סיֹדיִמתַמ םעד ינעג

 .םיִנָּפ םעד ,הָנֵּתַמ רע'ד .רימתמ םער)  .טאר

 ,םיִנָּפ סָאד .הָנְּתַמ יד .דימתס םעד קא

 ;ָאצוהעמ

 ,לֿכאז  ,רבַײװ .לנעמ

 .רעיֶמיִנְּפ יד .תֹונְּתַמ יל ,םידימתמ יד  .פָאנ

 .םרעיֶמיִנְּפ יד (ןפפ ,תֹונְּתַמ יז (ןופ) ,סי'מיִדיִמתַמ ייד (ןופ) .נע

 .רעיֶמיִנְּפ יד .תֹונְּתַמ יד .םידמתמ יד + טאל

 .רעיֶמיִנְּפ יד ,תֹונָּתַמ יד .םיִדיִמֹּתַמ "ד .ווקא
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 רעטרעװטּפוה עשיאעדבעה ןופ גנוניוּב יד
 . לעקימרא ןעממימשעּכמוא ן'מימ

 ;"ָאצנייא

 ,לֿכאז ,לבַײוװ ,לנעמ

 .ןֹוׁשָל א ,הָנְוַּכ א :ןיִבֵמ א  .םָאנ

 .םינֹוׁשָל א .םיֹהָנְוַּכ א .םיניִבֵמ א .נעג

 ,ןֹוׁשָל א .הָנְוַּכ א .ןיִבַמ א  .טאד

 ,ןֹוׁשָל א ,הָנְוַּכ א .ןיִּבַמ א ווא

 ןלָאצרהעמ

 ,לֿכאז ,לּבַײוװ ,לנעמ

 .תֹונֹושל ,תֹונְוַּכ .םיִניְבִמ - ,מָאנ

 ,תונֹושל (ןו) .תֹונְוַּכ (ופ  .םימיָניִבמ (ןופ) .נעג
 .תונושל ;םֹונְוַּכ .םיִניְבְבמ  .מאד

 ,תֹונֹוׁשל ,תֹונוַּכ ,םיִניְבב - קא

0 8 

 קעווא:טלעטש ןוא ןעצאז עדנענלָאפ יד רעּביא-טבַײרש
 :מיטשעּבמוא ןוא ןעטמיטשעּב םעד טימ טרָאװשּפױה טָאד
 ,לאֿפניוּב ןענירעהעג םעד ןיא לעקיטרא ןעמ

 ,טנרעל ןוא געמ עצנאג טציז דיִמתַמ ,,



 עמאט רעד ,טלא זיא רערעל ,;, דימתמ

 ןעלעּבייל ַײּב .,,ָנֶּתִמ ליפ טכארּבעג טָאה
 ...מיִנָּפ עשרעדניק ,ןעש םיִנָּפ ,,, זיא
 :ידוי ןופ ןֹוׁשָל ,,, זיא שידוי ,ןעלארמש
 ליפ ָאד ןענעז טלעוו רעד ףיוא ,קלָאפ ןעש
 ,םֶכָח ... ןאראפ זיא הָדָנַה ,,, ןיא ,,,נֹושל
 זיא ׁשֶרְקִמִה:תיֵב ,, .םַּת ... ןוא עָׁשָר ,
 ךיא .בָא ׁשֶדֹח ,,, ןיא ןערָאװעג בּורָח
 ןוא טשיור םִי ,,, .הָנָבל ,,, ביל ּבָאה
 שנעמ א ,,מִי רעּביא ןעהעג ןעפיש .טכָאק
 ,םיורג זיא ַחּכ ,,,םָי ,,, ,,,שּוד ףניפ טָאה
 ׁשֶרֹח .., ןיא ,סאלּב זיא טכיל ,,הָנבְל ,,
 קעווא זיא ,חדַסַּפ בוט-םוי ,,, םיוא טלאפ ןֶסיִנ
 .,,, רפֹוש עלא ןעזָאלּב ,ךֶלֶמ ,.. גירק ןיא
 ,םַײװ ןענעז ןעלנילפ ,,,כַאלמ ,,, ,ךילהערפ
 ,רעכילרעַיּפ א זיא יִרדָנלָּכ ןופ ןּוגָנ ,,,
 ,,םָחלְמ עםיורג טריפענ ןעּבָאה ןעדוי
 | וט עבר .. ;הפמױר יד םימ
 זיא םוג .רלאו ןיא ןעגנולקעג טָאה !

 =ר098 ==



 ןֶט דניצ ,ןָאמ וצ הָבומ ,,, ןעשנעמ א
 ,םאג ןיא ןעפיטש .,,םדנוק ,,, ,תֹולָדבַה ,,.
 טימ ,,,יִמָבׁש עדליוו ןעניואוו אקירפא ןיא
 :נַײא עמאמ יד ךימ טנעלפ על'הָׂשַעַמ ,,
 : ןרעפעלש
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 זא .ןהעווצ זיא ןעגנוגיױּב ןופ ןעליּפשַײּב עלא יד ןופ

 טהעטש רע ןעוו , םרָאפ ןַײז טרעדנע טרָאװטּפױה סָאד

 םוצ ,לָאצרהעמ ןיא ַײס ןוא לָאצניא ןיא ַײס ווימענעג ןיא
 יו םיִצירּפ ,יד .,םנעדַײז םעד- ערייז רעד ;ליפשקב

 . ם'מיצירּפ

 יד ןעּבַײלּב ןעלאפניוּב ענירעּביא יד ןיא רעּבָא
 זיא עּבלעזסָאד םַעמִּכ .טרעדנערעפ טשינ רעמרעװטּפיוה

 .רעפ לָאצרהעמ ןיא ,לעקיטרא ןעממיטשעּב ןיטימ ךיוא

 .נייק םרָאּפ ןַײז לעקימרא רעממיטשעּב רעד טרעדנע
 .טשינ לָאמ

 טמוק סָאװ ,לעקיטרא רעממימשעּבמוא רעד
 :נייק טרעדנערעפ ,לָאצנייא ןיא רעטרעװטּפױה יד ראפ

 :ניא רע טלאפ לָאצרהעמ ןיא ןוא ,םרָאפ ןַײז טשינ לָאמ
 ,ּבָא ןעצנאג



8 3 

 ,רעמרעו ןוֿפ גנודליּב יד ,ו

 , םלױּבָאנ , םליזרָאפ ,םַאמש
 . | +מוא ,ןהעגסיורא , ןהעגנַײרא ,ןהענמורא ,ןהעג

 :רעּפ ,ןהעגקירוצ ,ןהעגוצ ,ןהעגעּב ,ןהעגניהא ,ןדעג

 ,ןהעגרעּביא ,ןהעגַײּבראפ ,ןהענּבָא ,ןהעגנַײא , ןהעג

 םוצ סנייא ךילנע ןענעז רעטרעוו עלא יד טָא . ןהעגכרוד
 ענייא .ייז ןעּבָאה עלא ןוא ,גנוטַײדעּב רעד טול ,ןעטייווצ

 .ןהענ : תֹויתֹוא ריפ עּבלעזיד ןוא

 :עּב ןייא ןעּבָאה סםָאװ .רעטרעוו ןוא תֹויתֹוא עכילנע

 סָאװ ,תֹויתֹוא יד ,םַאמש ןעּפורעגנָא ןערעוו , גנוטַײד

 ,בליזרַאֿפ ןעּפורעגנָא ןערעוו ,םאמש ןיראֿפ ןעהעטש

 | רעד זיא רעטרעװ עטכארּבעג עלא יד ןיא ,ָאולא

 | ,נַײרא ,מורא :ןענעז ןעּבלױרָאפ יד ןוא ןהענ םאמש

 ,גַײא ,רעפ , קירוצ ,וצ ,עּכ ; יהא ,מוא ,;םיורא

 ,ֿברוד ,רעּביא ;ַײּפראפ ,ּבֶא

8 3 

 רעטנוא-טבַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא-טּבַײרש

 ;ןעּבלױרָאֿפ יד

 -ראד רימ .ןהענקעווא ףראד עמאט רעד
 רערעל רעד .עלוש ןיא ןהעגנַײרא ןעפ

 שש



 :עג םעַײנא וצ ןהענרעּביא זנוא טימ םעוו
 ןעמ ףראר ןעליּפש ן'כָאנ ;דנאמשנעג
 :קירוצ ןיוש רימָאל ;בומש ןיא ןהעגנַײרא
 -וצמורא םוג ךיז זיא דלאוו ןיא .ןהעג
 רעד .ןהעגרעפ דלאּב םעוו ןוז יד ; ןהעג
 .דלאוו ַײּבראפ ןהעגַײּבראֿפ ףראר גוצ
 :עּב ךיז ןעמ ףראד טנוה ןעזייּבא טימ
 ,גיטכיזרָאפ ןהעג

8 4 

 ,ַײרעגניז ,שינעגניז ,ןירעגניז ,רעגניז ,ןענניז ;גניז
 ;טייהרעגידנעגניז ,גידנעגניז

 :יוצ םוצ םנייא ךילנע ןענעז רעמרעוו עלא יד טָא
 | ענייא יז ןעּבָאה עלא ןוא ,גנומַײדעּב רעד טול .,ןעמ
 .ענ עלא יר ןיא ,ָאזלא .גניז 1 תֹויתֹוא ריפ עּבלעזיד ןוא
 :ןעגנודנע יד ןוא גניז םאטש רעד זיא רעטרעװ עטכארּב

 { טייהרענידנע ,גידנע ,ַײרע ,שינע ,ןירע ,רע ,ןע
 6 ,ןעבלזבָאנ ןענעו

 ירא =



8 5 

 רעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא-טּבַײרש
 ערעדנא ןופ ןעּבלזכָאנ יד ןוא גניז םאטש םינופ ןעּבלזכָאנ יד

 .ןעמאמש

 אד ןענעז עלוש ןיא ,ּביל ךיא ּבָאה ןעגניז
 ןיא ןעגנולקעג טָאה על'השמ ,רענניז עטונ
 :ניז ענַײפ א זיא לרעטסעווש ןַײמ .קָאלג
 ןופ רעגנעל ןענעז געט עגידרעמוז . ןירעג
 :נעטש ןַײמ זיא לֹמײַה ,עגידרעטניוו יד
 עגידנערעטש א זיא ןעסיורד ,רֶבֵח רעגיד
 :ירג .שינעגָאי ןיא ךיז ןעליּפש רימ ,םכאנ
 .חַסָּפ-בֶרֶע ,רעױז לעּפע רעד זיא טייהרעג
 +םומ א ןוא ַײרעּפױל א ןעוועג זנוא ַײב זיג
 ,שינעל

 עצמי ברעך רע דיר עי:

8 156. 

 טדנענלָאפ יד וצ ןעּבליזכָאנ ןוא ןעּבליזרָאפ וצ:טינ
 :רעטרעװ

 , 4 ןעדייר ..,ןעליּפש .,,ןעפיול ,,, ןהעג ,,
 ,,,העטש ,,,ּפאלק ,,,ןהעז ,,.ןעלָאמ ,,,ןעּבעג

 היי 102 קד



 יי ןעפאכ ;4 םַײר ,; זייב ,,, טראה ,,, גולְק

 ,.לעקנומ ,,, טכַײל .,, ןענערפ ,,, ןעצנאט
 .ךירק .. גָאי ... ןערּכ .,. ריז ... ןענעוו
 .,טטי .,.ץרוק ., טאל ,, ןידנ  ,,ילפ
 ,,,בַײרש ,,,ַײרש ,,,הערד ,,,ליּפש ,,,ןעׂש
 ,, רעה 44 ןעייל ,3

8 137. 

 בליוראפ ,םאמשא ןופ ןעהעטשעּב--רעמרעוו ,ָאזלא

 .םאטמש א ןעּבָאה ומ טרָאװ םעדעי ,ּבלױזכָאנ ןוא

 'טשינ ןוא ןַײז ןענָאק בליזכָאנא ןוא ּבליזרָאפ א רעּבָא
 ,םאטש רעד זיא טרָאװ ןופ לייטדנורג עמאס רעד .ןַײז

 :םָאנ ןוא ןעּבליזרָאפ ענעדישרעפ םאטש םוצ וצ רימ-ןעּבינ

 ןעּבליזרָאּפ יד .רעמרעוו עַײנ ךס ַא רימ ןעמוקעּב , ןעּבליז

 עַײנ םאמש ןופ ןעמוקעּב וצ טימ-ןעפלעה ןעּבלױכָאנ ןוא

 .רעטרעוו

8 8 

 .רעמרעוו פטצעזעגגעמאזוצ

 ,טסענלעניוּפ ,הוד'תָּבִש ,ךעלעגיופרעמוז
 ,רעּפאכשיפ , רערעקנעמיוק

-- 108 -- 



 .ןעמאטש ייווצ וצ טָאה רעטרעװ יד טָא ןופ סעדעי
 טרעוו ,םאטש ןייא ןופ רהעמ טָאה סָאװ ,טרָאװ סָאד
 . םעטצעזעגנעמאווצ ןעפורעגנָא

8 139. 

 רעטנוא-טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד רעּביא:טּבַײרש

 .רעטרעוװו עטצעזעננעמאזוצ יד

 ןיא . םיובנעשראק א טסקאוו ףיוה ן'פיוא
 רעד .רעגערטרעסאוו א ןַײרא זיא ךיק
 ,לעניופ רעגימשרודמולב א זיא רעלדָא
 : לאפרעטאוו רעקראטש א .זיא אראנאינ
 :ורמרעד ןענעז ןעגָאװטַײר ןַײז טימ הֹערַּפ
 ךעלעגיופרעמוז .םִי ןיא ןערָאװענ ןעק

 עטאט םעלעסָאי . ךעלעגילפ ריפ ןעכָאה
 ןענעז ןעמולבנרַאק . רעקעהצלָאה א זיא
 ןַײמ .גירעדינ ןענעז רעמױבלעּפע ,יולב
 ,רָאי גיצנאווצנואפניפ טלא זיא רעדורּב
 ,רָאי ןעצכא טלא זיא רעטסעווש ןַײמ
 .גיצנאווצנואנַײנ זיא ןעצכעז ןוא ןעצַײרד

1031 -- 
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 :עננעמאווצ טכאמ רעטרעוו ענלעצנייא עדנעגלָאפ יד ןופ
 .עטצעז

 ,.נעזַײא ,,,רעסאוו ;,,נעטרַאנ ,,,צלָאה
 ,,םירב ...נעּבײל ,,,תָבַׁש ,,,ּבוטש ,,,דלָאג
 ,95 ,83 ,45 ,28 ,21 '13) ,,,הָּכְנַה ,,,םִיַרּוּפ
 ,, םערּפ ,,, יינ .,,,בוּב ,,,לעטיה ,0
 ,..יאְמ .,,רעמוז ,,,דרע ,,,נעמיוק ...טפול
 ..ןוז ,., הָנָבֹל ,,. טניוו ,,,גיוװ ,..גרָאק

8 101. 

 ,טרַאװסטּפאשנעגנייא סָאד

 רעטסעווש יד ,גָאט רעמיראוו א (? רעסָאװ א) זיא ןעסיורד

 ,םניילקא (רעסָאװ א) זיא דניק סָאד ,עגיסַײלּפ א (4 ערעסָאװ א) ויִא
 (6 עכלעוו א) זיא ּבוטש יד .רעסַײװ א (6 רֶעכלעוו א) זיא ְשיִט רֶעַר

 ןערָאלרעּפ ,םצראווש א (? סכלעווא) זיא דרעפ סָאד . עטיור א

 :עג טעשורנָאלּברעּפ ,ךוּב סרעדורּב םעד (6 סעמעוו) ןעגנאגעג

 (? סעמעוו) זיא עלעביּב סָאד ,גיצ םעמומ רעֶד (6 סעמעוו) ןערָאװ
 ,ענרעצליה א (6 עכלעוו) זיא ּבוטש סרעטעפ םעד .םעליהָׁשמ

 סָאװ ,ןעכייצ ןעסיוועגא ןעּבָאה זומ דנאטשנעגעג רעדעי
 יד .ןעטייווצ א ןופ ןערעו טריישעגרעטנוא רע ןעק םיא ךרוד
 ,עטיור ,רעסַײװ ,םניילק ,עגיםַײלּפ ,רעמיראוו :רעטרעוו
 | :עבייצעּב--ענרעצליה ,םעליהָׁשמ ,םעמומ ,םרעדורּב ,סצראווש

-- 198 -- 



 ינעגעג ןייא ןופ תּוכייַש יד ,דנאטשנעגעג ןופ ןעמפאשנעגייא ןענ
 רעד ןעכלעוו ןופ ,לאירעטאמ סָאד רעדָא , ןעטייווצ םוצ דנאטש
 ןרעפטנע רעטרעוװסטפאשנעגייא יד ,טכאמעג זיא רנאטשנעגעג
 ?זיא יו ?סעמעוו ? רעכלעוו ? רעסָאװ : ןעגארפ יד ףיוא

8 149. 

 יר רעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא-טּבַײרש
 טימ רעטרעוויתּוכייַש יד ןוא ךירטש ןייא טימ רעטרעווסטפאשנענייא

 ,ןעכירמש ייווצ

 :נומ א .ךוּב סרעדורּב םעד .גָאט ררעמיראוו א
 .דלאוו רענירג א .םִי רעיולּב א , ,םכאנ עלעק
 טָאה רעדורּב ןַײמ .ְּךוּב ןיד א .הָנְבל עסַײװ א
 :עפ םעד .ןעננונכיצ ענעש ןוא רעכיּב עניצונ
 טניל רָב םילָחַר .טנערּבענּבָא טָאה זיוה סרעט
 ץרעטנוא זיא ןעטרָאנ םעמומ רעד .םֶחָליתיִּב ןיא
 .םענעננָא זיא גנאזעג םעלעניופ םעד .טָאמש
 סדניק םעד .ןירג ןענעז ןעניױא םלעצעק םעד
 , "הֶׂשֲעַמ םעיצְרַּפ .ןעמעלא טהערפרעד ןעכאל
  .שיט םענרענייטש א ןעּבָאה רימ .ןעש ןענעז ךעל
 .טעּב םענרעזַײאינא ןיא טפָאלש על'הׁשמ
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8 3 

 זיאו עלעגנוי סָאד ,רעליש רעטונ א (? רעסָאװ א) זיא ל'ריִאמ

 (} ערעסָאװ א) טיוּכעגסױא טָאה רעטָאּפ רעד .רעּבילא זיא (} יו
 ,ענרעזַײא (6 עכלעוו) ןאראפ .ןענעז רעמער .ּבוטש ענרעצליה א

 ןופ רעמיראוו זיא גָאט רעניטעישז רעד ',ענעכעלּב ,ענרעצליה
 ךוּכ םדעדורּב םעד .רעניואוונַײא רעניה א זיא רע .ןעניטכענ םעד

 ,טייזרעפ זיא לעטרעג םרעטסעווש רעד .ןעסירוצ זיא

 םמפאשנענייא יד ןענעכייצעּב -- טונ ,רעטוג : רעטרעוו יד

 .דנאטנשנעגעג ןופ

 -ןעזַײװ--ענעכעלּב ,ענרעוַײא ,ענרעצליה : רעטרעוו יד
 ןופ ,לאירעמאמ םוצ עֶנֹונּב רנאטשנעגעג ןופ טפאשנעגייא יד ןָא
 .טכאמעג טרעוװ רע ןעבלעוו

 . רענידנעגרָאמ ,רענימכענ ,רעניטנַײה :רעטרעװ יד

 ןופ טמאשנענייא יד ןָא:ןעזַײװ--רעניטרָאד ,רעניה ,רענימציא
 ,טרָא ןוא טַײצ וצ ענֹונּב רנאטשנעגעג

 .ןעזַײװ--סרעטסעווש רעד ,םרעדורּב םעד : רעטרעוו יד

 , ןעטייווצ םוצ דנאטשנעגעג ןייא ןופ תּוכייַש יד ןָא
 .ןעמאאנזצ-.עאנעבאאמאג;ירא = נוי + -+ אבני ירפשטעאאקשטעמאפאו- אז.

8 

 טפאשנעגייא יד ןָא:ןעוַײװ סָאװ ,רעטרעווסטּפאשנענייא יד
 ןרעפטנע יז .עכילטפאשנעגייא ןעפורעגנָא ןַערעװ , טרָאװ ןופ
 ;ליּפשַײּב םוצ ?רעסָאװ רעדָא ?רעכלעוו :עגארפ רעד ףיוא
 ,םַײװ ,רעסַײװ .טיור ,רעמױר .ןעש ,רענעש

 יי 107 יח



8 4 

 ור רעטנוָא:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד העּביא-טּבַײרש
 .רעטרעווסטפאשנענייא עכילטפאשנעגייא

 ףערעל רעד .ךאד ן'פיוא טהעטש בױט עסַייװ א
 . רענעש א ןעװעג זיא גָאט רעד ,רעכיוה א זיא
 .ניטכיוכרוד זיא זָאלג סָאד .'ולּב זיא טנימ ןַײמ
 ,ניסַײלפ זיא רעליש רעד .סיורג זיא טָאמש יד
 א ןעּבָאה רימ .יולּב ןוא טור ןענעז ןעמולּב יד
 לעצעק םענילק םעד .לעטניה סַײװ ןיילק
 ויא ןיּב יד .ךלימ עמיראוו ןעּבענענ ןעמ טָאה
 לעמיה רעד .םיורג זיא ןענער רעד ,ענעדלָאג א
 ,יולּב זיא

146 8 

 טפאשנעגייא'נא ןענעבייצעּב סָאװ ,רעטרעווסטפאשנעגייא יר

 :עּב : ןעפורעגנָא ןערעוו טַײצ רעדָא טרָא , לאירעטאמ וצ עֶגֹונּב

 ,רעגיטכענ ,ענעדלָאג ,רענרעזַײא :ליּפשַײּב םוצ ,עגידנעהיצ | 

 ,רעגיטציא ,רעניה ,דעניטנַײה }

 או טמא 547:
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 יעּב יד רעטנוא-טנַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא-טּבַײרש
 .רעטרעווסטפאשנענייא טנידנעהיצ

 ןַײמ :עמוג א .ןעוועג זיא .עיצקעל .עגיטכענ ןַײמ
 ויא רעמעפ רעד ,רענעלָאמש א זיא לרעסעמ
 .ליז א יא לרענייז ןַײמ- , רענױאוונַײא רעניה א
 ילָאמא יד טפָא טנָאמרעד 'עדייז רעד .םנרעּב
 . קעווא ןיוש זיא גָאט רעגיטנַײה רעד .ןעטַײצ עג

 .טַײֿברא ךס א ךיא ּבָאה גָאט ןעגידנעגרָאמ ףיוא
 שיטּבַײרש רעד .םנרעזַײאנא זיא לעמעּב סאד
 יינ א זיא ּפמָאל'הָּכְנַח רעד . רענעבמעד א זיא
 : 00 -,רענלעק

8 8 

 ןופ תּוכייַׂש יד ןענעכייצעּב סָאװ ,רעטרעווסטפאשנענייא יד
 !ליּפשַײּב םוצ ,ענידנערעהעג ןעפורעגנָא ןערעוו , דנאטשנעגעג |

 ,םעליהשמ ,םרעטסעווׂש רעד ,סרערורּצםעד ,סרעטעפ םעד
 .םעלעקנאי

8 9 

 יענ יִר רעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד רעּבי::טּבַײרש

 ,רעטרעוװסטפאשנעגייא עגידנערעה

 םעד .טָאטש ן'רעטניה ויא ּבומש םעמומ רעד

 יד 409 =



 דרָאּב סנעדייז םעד .סעטונ א זיא ְךוּב סרערעל
 ,רעמענעגנָא'נא זיא לֹוק םרעטסעווש רעד .םַײװ זיא
 רעד .עטבַײל ןענעז ךעלעגילפ םעלעניופ םעד
 סעילַאװכ סכַײט םעד ..ןעמירַאװ ןעלארטש סנוז
 טרעה ןעמורּב סדלאוו םעד .ןעשיור ןוא ןעמיוש
 :רעַײּפ יו ,ןעלקניפ ןעניוא סּבייל םעד .טַײװ ןעמ
 -עסָאי .גָאמראפ טקעװ ןעהערק טנָאה םעד .ךעל
 ךעלעגיױא סעל'הְנַה .םייל ןופ זיא עלעפַײּפ סעל
 ןענעו ךעלרעיוא םעלעזעה םעד .ץראווש ןענעז
 ,םניד א זיא עלעמיטש םעלעקנאי ,ננאל

8 150. 

 :סטּפאשנענייא ןוֿפ לָאצ ןוא לעקיטרא ,טכעלשעג
 . רעטרעוו

 ,לעמיה רעױלּב רעד ,רעליש (רעליופ) רעניסַײלּפ רעד
 ,םולּב עיולּכ יד .רעטכָאט עטונ יר

 - ,רעסאוו עיולּב סָאד ,רניק עטוג םָאד

 ,שיטבַײרש סרערורּנ םעד

 ,טנאה םרעדורּב םעד

 ,ךוּב םרעדורּב םעד

 ןעמאזוצ רָאנ טכיורּבעג טרעוו טרָאװסטפאשנעגייא סָאד

 .סטפאשנעגייא עּבלעזסָאר ןוא סנייא יוװ יוזא ,טרָאװטּפױה א טימ

 יעג ענערישרעֿפ ןוֿפ רעטרעװטּפיױה וצ ןעהיצעּב ךיז ןעק טרָאװ

 ןעכילנעמ ןיא ןערעו טלעטשעג רעּבירעד סע ןעק ,ןעטכעלש 1

 ןעכילכאז רערָא ,(עיולּב ,עטוג) ןעכילּבַײװ ,(רעיולּב ,רעטוג)

 ,טכעלשעג (יולּב ,טוג)

 יד עעשיהד



 רעמרעווסטפאשנענייא יד ןופ טכעלשעג עכילנעמ סָאר

 .רע : גנודנע יד לָאצנייא ןיא וויטאנימָאנ ןיא טָאה

 רעטמרעוופטמפאשנענייא יד ןופ טכעלשעג עכילּבַײװ סָאד

 .ע--ףיוא לאצנויא ןיא וויטאנימָאנ ןיא ךיז טנידנע

 ,רעטרעוופמפאשנענייא יד ןופ טכעלשעג עבילכאז סָאר

 םע טָאה ,לעקיטרא ןעטמימשעּב ןטימ טהעטש סע ןעװ
 ןיא ,ש--גנודנע יד לָאצנייא ןיא ווימאזוקא ןוא ווימאנימָאנ ןיא

 :עּב ןץטימ טשינ רעּבָא טהעטש סע ןעוו .ןע :וויטאד -- וויטענעג

 -ימָאנ ןיא ַײס גנודנע ןייק ןָא טשינ סע טמענ ,לעקיטרא ןעטמיטש

 --וויטענעג ןיא רעּבָא ,לָאצנייא ןיא--וויטאזוקא ןיא ַײס ןוא ווימאנ

 .ןע :גנודנע יד ןָא סע טמענ וויטאד

8 151. 

 עניטיונ יד וצ יז וצ טיג ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּכיא:טּבַײרש
 : ןעגנורּנע

 ,רלאוו ...טכידענ רעד .לעמיה ...יולּב רעד
 טכאנראפ .דלאוו ..נירג םעד ּביל ּבָאה ךיא
 יּפש םִי ,,,יױלּב ןיא .לעמיה ,..םיור א ךיא העז
 הָנָבֹל ..םאלּב רעד ןופ .םעילאווכ יד ןעל
 טנאוו ...ביוה רעד ןעּבענ .ןַײש ,,,םאלּב א טלאפ
 טליּפש דניק ...םונ סָאד .ןעליּפש וצ טוג זיא
 .רעפ ...ניילק א .דניק ...ּביל א זיא עלעסָאי ,ךיז
 ,נָאמ ...נעש א זיא טנַײה ,דלעפ ןיא טהעטש לעד
 ,,ביױה רעד .םונ ךיז טנרעל לעגנוי ,.טנוזעגא
 ערייז רעד .ךעלטעלּב ...טציּפשעג טָאה םיוּב

 קב 0601 ר



 ,טָאע

 .נעגו

 ,טאד

 ,ווקא

 ,טָאג:

 .הָוְצִמ.רּב ןַײמ וצ .ןעלירּב .,,דלָאנ טנָארמ
 ,רעגייז ...רעּבליז א טפיוקעג רימ ןעמ טָאה

 ט)
46 815 

 ןטימ .רעטרעװסטפאשנעגייא ןופ גנוניוּב יד

 .לעקיטרא ןעטמיטשעּב
 .טכעלשעג ךילנעמ

 :לָאצנייא

 , גָאט רעגידרעמוז רעד
 .סגָאט ןעגידרעמוז םעד
 ,גָאט ןעגידרעמוז םעד
 ,גָאט ןעגידרעמוז םעד

 ;לָאצױה עמ

 ,געט טגיררעמוז יד

 .געט עגידרעמוז יד (ןופ) .נעג

 ,טאדי

 ,זוקא

 ,םָאנ

 ,נעג

 ,טאד

 ,ווקאז

 .געט'עגידרעמוז יד

 .געט:עגיררעמוז יד

 ;לָאצנייא

 ,לעמיה רעיולנ רעד

 .םלעמיה ןעיולּב םעד
 ,לעמיה .ןעיולּב םעד

 ,לעמיה ןעיולּב םעד

 (ןופ)

 ,דלאוו רעּביל רעד

 , סדלאוו ןעּביל םעד

 , דלאוו ןעּביל םעד

 , דלאוו ןעּביל םעד

 .רערלעוו עּביל יד

 .רעללעוו עּביל יד

 .רערלעוו עּביל יד

 . רערלעוו עּביל יד

 .ךַײט רערָאלק רעד
 ,סבַײט ןערָאלק םעד

 .ךַײט ןערָאלק םעד

 . ךַײט ןערָאלק םעד
 ;לָאצרהעמ

 .ןעלמיה טיולּב יד

 ,ןעלמיה עיולּב יד (ןופ)

 .ןעלמיה עיולּב יד
 . ןעלמיה עיולּב יד

 (ןּופ)

 . ןעבַײט 'ערָאלק יד

 .ןעכַײט ערָאלק יד

 .ןעכַײט ערָאלק יד

 ,ןעכַײט ערָאלק יד



8 153. 

 ן'טימ רעמרעווטטפאשנענייא ןופ גנוניוּב יד
 . לעקיטרא ןעטמיטשעּב

 ,טכטלשעג ךילּבַײװ !

 ;לָאצנייא

 ,טָאטש עגידנעשיור יד סאג עליטש יד ,םָאנ

 א סטָאטש רעגידנעשיור רעד ,םאנ רעליטש רעד  .נעג

 . טָאטש רעגידנעשיור רעד . סאג..העליטש רעד יביד

 ,טָאטש עגידנעשיור יד ,סאג עליטש יד :  .ווָקִא

 ;לָאצרהעמ

 ,טעטש טגירנעשיור יד . ןעסאג עליטש יד ,םָאנ

 ,טעטש עגוחנעשיור' יד" (ןופ) . ןעסאג-עליטש יד (ןופ) .געג

 ,טעטש טגירנעשיור' ידי . ןעסאגושליטש יד ,טאד

 ,טעטש עגידנעשיור יד! .ןעסאגועליטש יד - .ווקא

 ;לָאצנייא

 . עּבָאּב ערעַײט ייד .רעטומ עגיצראה יד ,םָאנ

 .סענָאּבתעװעַײש עַד" ,םרעטומ-תעגיצראה רעה .געג

 עּבָאּב;רעהעַײטי רעד .רעטומ-העגוצראה.רעד ,טאד

 .עַּבָאב-ערעױט יד ,רעטומ עגוצהאה יד + .ווקא

 :לָאצרהעמ

 ,סעּבָאּב ערעַײט יד .םדעטומ עגיצראה י ,טָאנ

 .םַעַּמֶאַּפ ערעַװט-יה (ופ) .סרעמומ עֶגוצִרַאָה יד; (ןופ) ,געג

 .סעַּפָאַּפ ערעַײט .יד , םרעטומ עגיצראה יד ,טאד

 .םַעַּבֶאַּב ערעַײט;יד ,סרעטומ .עגוצרַאה יד ,ויקא
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6 4 

 ןץיטימ רעטרעוװסטפאשנענייא ןופ גנוגיוב יד

 . לעקימרא ןעשמיטשעּב
 .טכעלשעג ךילכאז

 ;לָאצנייא

 ,?רעסאוו עכילהערפ סָאד ,רניק עטנװעג םָאד = 6
 א לרעסאוו ןעכילהערפ םעד ,םדניק ןעטְגּוועג םעד עי

 - ,לרעסאוו ןעכילהערפ םעד .רניק ןעמנוזעג םעד ,טאד
 .לרעסאוו עכילהערפ סָאד .רניק עטנוזעג סָאד ,זוקא

 ;לָאצוהעמ

 . ךעלרעסאוו עכילהערפ יד , רערניק עטניזעג יד ,םָאנ

 .ךעלרעסאוו עכילהערפ יד (ןופ) .םרערניק עטנװעג יד (ןופ) .נעג

 . ךעלרעסאוו עכילהערפ יד .רעדניק עטנוזעג יד ,טאד

 . ךעלרעסאוו עּכילהערפ יד . רעדניק עטנוזעג יד ,ווקיז

 ;לָאצנייא

 ,רלעפ ענירג סָאד ,לרעַײפ עיולּב םָאד .םָאנ
 ג סרלעפ םענירג םעד , םלרעַײּפ ןעיולּב םעד .נעג

 ,רלעפ םענירג םעד ,לרעַײּפ ןעיולּב םעד ,טאד

 .רלעפ ענירג סָאד ,לרעַײּפ עיולּב םָאד ויכאי

 ;:לָאצוהעפ

 .רערלעפ ענירג יד ,ךעלרעַײפ עיולּב  .םִצֹצ
 ,םרערלעפ ענירג יד (ןופ) ;םכעלרעַײֿפ טיולּב (ןופ) .נעג

 ,רערלעפ ענירג יד .ךעלרעַײּפ עיולּב .טאד

 ,.רערלעפ ענירג יד .ךעלרעַײּפ עיולּב ,ווקא-

 .צוקמננגנונבצכשזטעצצמא

.=- 114 - 



8 55. 

 ןטימ רעטרעווסטפאשנענייא ןופ גנוניוּב יד
 .לעקיטרא ןעטמיטשעּבמוא

 טכעלשעג ךילנעמ

 גםָאנ

 פנעג

 ,טאר

 ,ןוקא

 (ןופ) נג

 ,םָאנ

 (ןופ) .געג

 ,טאד

 ,גוקא

 .גייווצ רענירג א

 , םנַײװצ םענירג א

 ,גַײװצ םענירג א

 , גַײװצ םענירג א

 . ןעגַײװצ ענירג
 . ןעגַײװצ ענירג

 .ןעגַײװצ ענירג

 .ןעגַײװצ ענירנ

 .יינש רעסַײװ א
 , םיינש ןעסַײװ א
  יינש רעסַײװ א
 ,יינש רעסַײװ א

 ,ןעיינש טסַײװ
 , סנע יינש עסַײװ
 ,ןעיינש עסַײװ
 ,ןעיינש עסַײװ

 ;לָאצנייא

 , םיוּב רעכיוה א
 סמיוּב ןעכיוה א
 ,םיוּב ןעכיוה א
 ,םיוּב ןעכיוה א

 :יַאצרהעמי

 ,רעמיוּב עכיוה

 , רעמיוּב טכיוה (ןופ)

 . רעמיוּב עכיוה

 ,רעמיוּב עכיוה

 ;לָאצנייא

 . ןיימש רערעווש א

 . סנייטש ןערעווש א

 . ןייטש רערעווש א

 , ןייטש רערעווש א

 ;לָאצוהעמ

 . רעניימש ערעווש

 ,סרענייטש ערעווש (ןופ)

== 1495 

 ,רענייטש ערעווש

 .רענייטש ערעווש



8 156. 

 ןיטימ רעטרעווסטפאשנענייא ןופ גנוגיוּב יד
 ,לעקימרא ןעטמיטשעבמוא

 ,טכעלשעג ךילּבַײװ

 , בױט עסַײװ א ,טָאנ

 , םּביוט רעסַײװ א ,בעג

 , בױט רעסַײװ א ,טאד

 , בױט עסַײװ א .זוקא

 , ןעּבױט עסַײװ ,םָאנ

 . םנעּביױט עסַײװ (ןיפ) .נעג

 ,ןעּבױט עסַײװ ,טאד

 . ןעּביױט עסַײװ ,ווקא

 ,זיור עטיור א ,םָאנ

 ,םויור רעמפיור א ינעג

 ,זיור רעמיור א ,טאד

 ,זיור עטיור א ,זוקא

 ,ןעזיור עטיור ,טָאנ

 .ןעזיור עטיור (ןופ) .נעג

 . ןעזיור עטיור

 ,ןעזיור עטיור

 ,טאד

 ,ווקא

 ;לָאצנייא

 ,ּביוש ענרעזעל ג א

 ,םּבױוש רענרעזעלנ א

 ,ּבוש רטנרעזעלג א

 ,ּבוש ענרעזעלג א

 ;לָאצרהעמ

 ,ןעּביױש טנרעזעלג

 ,םנעּבױש ענרעזעלג (ןופ)
 ,ןעּבױש ענרעזעלג

 .ןעּבױש ענרעזעלג

 ;לָאצנייא

 ,טנאה עמיראוו א

 ,םטנאה רעמיראוו א

 ,טנאה רעמיראוו א

 , טנאה עמיראוו א

 ןלָאצוהעמט

 ,טנעה עמיראוו

 ,טנעה עמיראוו (ןופ)

 .טנעה שמיראוו

 ,טנעה עמיראוו



8 7. 

 ןטימ רעטרעווסטפאשנענייא ןופ גנוניוּב יד
 .לעקיטרא ןעטמיטשעּבמוא

 .טכעלשעג ךילכאז

 :לָאצנייֵא

 ,זיוה ןרעצליה א , ץראה טוג א ,םָאנ

 פםִויַוַה סענרעצליה א . םצרַאה ןעטוג ֹא ,נעג

 .זיוה םענרעצליה א ,ץראה ןןעטוג א ,טאד

 .זיוה ןרעצלִיה א .ץֶרֶאֲה טוג א ,זוקא

 ,לָאצרהעמ

 .רעזַײה ענרעצליה , רעצרעה עטוג ,םָאנ

 .סרעזַײה ענרעצליה  (ןופ) ,סרעצרעה עמוג (ןופ) .נעג

 .רעזַײה ענרעצליה .רעצרעה עמונ ,טאד

 ,רעזַײה ענרעצליה ,רעצרעה עטוג  .וקא

 :לָאצנייא

 . טאלּב םַײװ א == | .רעטעװ טלאק א = .םָאנ;
 , סטאלּב ןעסַײװ א .םרעטעֶוו ןעטְלאק ַא , = עג
 ,טאלּב ןעסַײװ א ,.רעֶטְעװ ןעטלאק א - .טאד
 , טאלּב םַײװ א .רעטעװ טלאק א  .וקא;

 !לָאציהעמ

 ,רעטעלּב עסַײװ .ןרעמעװ עטלאק ,םָאנ
 פםרעטעלּב עסַײװ (ןופ) ,סנרעטעוו עטלאק (ןופ) .נעג

 ,רעטעלּב עסַײװ .ןרעטעװ עמלאק - ,טאד

 רעֶטעלְּב עסַײװ .ןרעֶמעוו ְטְטְלאק ; יהקא

 תהא רו 7 טא א



8 8 

 ינעּביא יד טול רעטרעווסטפאשנעגייא עדנענלָאפ יד טגיוּב

 .ןעגנוגיוּב ןופ ןרעטסומ ענעזיוועג

 ,שיש רעסיורג .(סױה ,םוּלּב ,גָאט) רענעש
 .(רעַײּפ ,הָּכִס ,לעמיה) רעכיוה ,(רעסאוו ,ץאק
 :ַײװ ,(לעדיל ,הנותח ,גנילירפ) רעכילהערפ
 ,ןָאה) רעטױר .(םאלּב ,ְךומ ,לעניופ) רעס
 ,הָנְבל ,ןיימש) רעגידכעלַײק .(רעַײּפ ,הוק
 , (םיִנָּפ

 .טכעצפיאשרידב

8 159. 

 .הערפ א רימ טליּפש .םנַײּפ א -- םיִנָּפ א ,םנעש א -- רניק א
 , םגיצראה א רימ םגניז ,םכיל

 ןוא ווימאנימָאנ ןיא ןָא-ןעמענ רעטרעווסטפאשנעגייא יר
 טרָאװטּמױה ן'כָאנ ןעמוק יז ןעװ ,ם -- ןעגנודנע יד וויטאזוקא
 - ..ידנעטשטסּבלעו טכארּבעג ןערעו יז ןעוו רעדָא

8 160. 

 .נורנע עגיטיונ יד וצ:טיג ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא:טּבַײרש
 ,ם :ןעג

 זיא עלעצעק סָאד ...ניימ א עלעטניה א ּבָאה ךיא-
 טצנאמ ...ליטשא זיא לרעסאוו םאד ..ניילקא
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 :ַיװצ סאד ...נידעּבעל א טגנניז ,,,כילהערפ א רימ

 :עלּב סָאד ...נולק א םיּפע טגָאז ...ניד א זיא עלעג
 זיא עלעמילּבטסּברעה סָאד ...נירנ א זיא עלעט
 ,.יניצראה א ןעמ טגניז דלעפ ןיא ..,דנעלע'נא

8 161. 

 רעדנעל וצ ךיז ןעהיצעּכ סָאװ ,רעטמרעווסטפאשנענייא יד

 :רָאפלָאצ ,ןעלאפניוּב עלא ןיא טרערנערעפנוא ןעּבַײלּב ,טעטש ןוא

 .רענױאוונַײא רענווָאק םעד : ליּפשַײּב םוצ ,טכעלשעג ןוא ןעמ

 | רענווָאק .ןעסאג רענוװָאק ,זיוה רענוװָאק סָאד .סאג רענוװָאק יד

 . ןערוי

8 162 

 ןעהיצעּב סָאװ ,רעמרעװפטפאשנענייא ןופ גנוניוּב יד
 .רעדנעל ןוא טעטש וצ ךיז

 ;לָאצנייא

 ,םאנ רעסעדָא יד .רענױאוװנַײא רעיושראוו רעד ,טָאנ

 , םאג רעסעדָא רעד ,סרענױאוונַײא רעיושראוו םשד ,נעג

 ,םאג רעסעדָא רעד .רענױאװנַײא רעיושראוו םעד ,מאד

 ,םאג רעסערָא יד .,רענױאװנַײא רעיושראוו םעד ,ווקא

 ;:לאצרהע מג ;לאצנייא

 .ןעכַײט רענוװָאק יד . ךוּב רענאקניועמא סָאד ,םָאנ

 . םנעכַײט רענוװָאק יד (ןופ) ,ךוּב רענאקירעמא םעד (ןופ) ..נעג

 . ןעכַײט רענוװָאק יד .ךוּב רענאקירעמא םעד ,טאד

 . ןעכַײט רענוװָאק יד .ךוּב רענאקירעמא סָאד ,ווקא

 = עפר
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 עניטיונ ידי וצ:םינ ןוא ןעצאז ערנעגלָאפ יד רעּביא-טּבַײרש

 . ןעגנודנע

 .םִלֹוע:תיִּב ...אנליוו ןפיוא טניל ןֹואָנ ...אנליוו רעד
 יד .עטסערג יד זיא הָלֲהֹק עשירוי עשכאוו יד

 להוש ...קסירּב יד .טיירּב ןענעז ןעסאג .:.םעדָא
 רימ . ךיוה ןענעז גרעּב ..זאקוואק .עטלאינא זיא
 ..ענוָאק יד .ךַײט .עשראוו ן'רעּביא ךיז ןעפיש
 :לַעַּב- ...אנליו רעד .ענינרעּב א - זיא- דנענענ
 , ןעגנוזעג ןעש רהעז טָאה ליִתיִּבַה
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 ,רעטרעװסטפאשנענייא ןופ ןעפוטשכַײלגרעפ יד ,
 על'השמ .רעניסַײלּפ זיא עלערעּב .גיסַײלֿפ זיא עלעסָאי

 , רעֶטְסגיסַײלּפ רער זיא

 :ןעפוטשכַײלגרעּפ ַײרד ןעּבָאה רעמרעווסמפאשנענייא יד

 .עפוטשדנורנ (

 עפוטשכַײלגרעפ

 ,עפוטשטסכעה 63

 טציזעּב .דנאטשנעגעג רער זא ! ,טזַײװעּב עפוטשדנורנ יד
 .גיסַײלּפ זיא עלעסָאי ;ליֿפשַײּב םוצ ,טפאשנעגייא עסיוועג א

 .עב דנאטשנענעג רעד זא  ,טוַײוועּב עפוטשכַײלנרעּפ יד ' +
 .רעדנא'נא יחעדייא"י ,םָאטירערעסערג א ןיא טּפאשנעגייא יד טציו



 ,רעניסַײלפ זיא עלערעּב :ליּפשַײּב םוצ ,דנאטשנעגעג רעכילנע

 :ײּב םוצ ,חףע .גנודנע .יד ןָא-טמענ עפוטשכַײלנרעּפ יד
 .רעטיור-- טור .רענעש --ןעש ;רעניסַײלֿפ -- גיסַײלּפ {ליּפש

 .ַײָּב םוצ ,טרָאװנָאז א .עפוטשנַײלגּרעֿפ יד זיא ץאז ןוא

 .טַײקכַײר ןופ רעסעּב זיא הָמְכָח :ליּפש

 טציזעּב רנאטשנעגעג רעד זא , טוַײװעּב עפומשטסכעה יד

 רעדנא'נא רעדײא ,סָאמ רעטספעה רעד ןיא טפאשנעגייא יר

 .ייּלפ רעד .זיא עליִהָשמ : ליּפשַײּב ;םוצ ,דנאטשנעגעג רעבילנע

 .רעניסַײלּפ עמאס רעד רעדָא ,רעטסגיס
 ,עטס ,רעטס : ןעגנודנע יד ןָאטמענ עפוטשטפכעה יד

 מסנעלק ,םולּב עטסנעש .םיוּב רעטסנעש :ליּפשַײּב םוצ ,טס

 .עלעגיופ

 ןעגעלוצ -ךרוד .טעדליּבעג ךיוא טְּרעו עפוטשטסכֶעה ;יד

 ,לא ,ְרֶהעְו ,עמָאס ,רָאג : רעטרעוו יד טְרָאװסמּפאשנעגיײא .םוצ
 . ןעש רהעז ,ליואוו עמאק . גולק רָאנ : ליּפשַײּב םוצ ,טסכעה

 | ,ךילטלעוולא .טלעקיווטנע .טסכעה

 ,טרָאװסננומימשעּפ א :עפוטשטסּפעה יד זיא .ץאז ןיא

 .רעטסנימַײלּפ רעד (6 רעסָאװא) זיא על'השמ :ליּפשַײּב .םוצ
 .וטופוא:דווופייזוע:קאצבא עד עטועכיאטכיטטייפעומ מאיר יע יי וזה רמת 151 27 =." !! עוז שבא צמועיב,נעיהא-עצרעימ-די-עונערטצה דכאקועא:רעעטניטדי רירזדוטועונעצטנופרדרטנעועעטעגאטעאטג האבי ערעג נברא עט
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 עדנעגלָאפ יד ןעפוטשכַײלגרעּפ ַײרד עלא .ןיא רעּביא-טלעטש
 : רעטרעװסטפאשנעגייא

 ,רלימ ,םוג .ןעש ,גניצראה .ּביל ַײנ  ,סַײװ
 ,ןיילק .גילייה ,ּרעַײמ .גנאל .ץרוק .רעווש
 ,טאלג .ףַײר .לימש .ןעטלעו .םױ .קראטש
 ,טעפ .רענָאמ ,טלא .גנוי .טכידענ .ןעקודט
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 יד רעטנוא-טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנענלָאּפ יד רעּביא-טּכַײרש

 ייווצ טימ עפוטשכַײלנרעּפ יד ,(--) ךירטש ןייא טימ עפומשדנודנ
 ,(6=) ןעכירטש ַײרד טימ עפומשטסכעה יד ןוא = עכירטש

 עשראװ .רעלעה ויא ןוז יד ,לעה זיא הָנְבִל יד
 עטסערנ יד זיא ןָאדנָאל .אנליוו ןופ רעסערג זיא

 רעטסנילק רעד ןעוועג זיא ְּךֵלֶמַה הָמלׁש ,טָאמש
 לרעטסעווש סלימיַה .טלעװ רעד ףיוא שנעמ
 עכיוה ןעגיל לעטעטש ן'רעטניה .,ןעש רהעז זיא
 ןעממכעה םעד ףיוא ןענאטשעג ןיּב ךיא .גרעּב
 זיא דלאוו ןיא .םייה רהעז זיא דלעפ ןיא .גראּב
 ןיא רעטס'בּושָח רעד זיא רעמעפ ןַײמ .ליק רָאנ
 יד טעוועשוּבענ ןעבָאה םַי ןעטיירּב ן'פיוא .טָאמש
 ירא זיא ריִבֹנ רעגראקא ,םעילאווכ עטסקראטש
 לעמיה רעד יא גנילירפ .רעלטעּב א ןופ רעמ
 םָאד .רענידעקעמש זיא דלאוו רעד .רעלעה
 .רעמענעגנָא זיא טפול ירד ,רענירג זיא דלעּפ

6 67. 

 ,טרָאװלָאצ סָאד ,8

 ,װ .זא .א ,ףניפ ,ריפ ,ַײרד ,ייווצ ,םנייא -- רעטרעוו יד
 יר .ןעדנאטשנעגעג ןופ םּוכס א רערָא לָאצא ןענעכייצעּב

 =ה 122 =



 :ּפניפ ,רעטרעפ ,רעטירד ,רעטייווצ ,רעטשרע -- רעטרעוו
 .ןערנאטשנענעג ןופ גנונדרָא יד ןענעכייצעּב ,װ .זא .א ,רעט

 גנונדרָא'נא רערָא לָאצ א טנעבייצעּב סָאװ ,טרָאװ סָאד |
 ,טרָאװלָאצ ןעפורעגנָא טרעװ ,ןעדנאטשנעגעג ןופ

 םּוכס א רעדָא לָאצ א ןענעבייצעּב סָאװ ,רעמרעװלָאצ יד
 --? ליּפיוו : עגארפ רעד ףיוא ןרעפטנע סָאװ ןוא ןעדנאטשנעגעג ןופ
 ,ריפ ,ַײרד ,ייווצ ,םנייא :ןעלָאצ:םּוכס : ןעּפורעגנָא ןערעוו

 ,דנעזיוט ,טרעדנוה ,גיצנאווצנואסקעז ,ןַײנ
 -עג ןופ גנונדרָא יד ןענעכייצעּב סָאװ ,רעמרעװלָאצ יד

 ?רעכלעוו :ענארפ רעד ףיוא ןרעפטנע סָאװ ןוא ןעדנאטשנעג
 ;ןעלָאצגנונדרָא -- ןעּפורעגנָא ןערעװ ? םכלעוו ? עכלעוו
 :סקעז ,רעטנַײנ ,רעטרעפ ,רעטירד ,רעטייווצ ,רעטשרע
 .רעדנעזיוט ,רעטרעדנוה ,רעמסגיצנאווצנוא
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 .םּוכס יד רעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא:טּבַײרש
 .ירטש ייווצ טימ ןעלָאצגנונדרָא יד ןוא (--) ךירטש ןייא טימ ןעלָאצ
 .(=) ןענ

 :יּב עַײנ ייווצ טָאה על'הָנַח ,סינ ריפ טָאה עליהשמ
 :ַײטש ןיא ,ןעשיט סקעז ןעהעטש ּבוטׂש ןיא .ךעלעב
 :ײרד עצנאג טָאה לֹמײַח .עלעניופ ןייא טציז לענ
 ,םאג קע ןופ עטייווצ יד זיא ּבומש רעזנוא .םינ גיס
 הָמלש ,רעטפניפ רעד עלי'הְׁשִמ טציז עלוש ןיא
 .ןעדי ַײּב ְךֶלָמ רעטירד רעד ןעוענ זיא
 ,ן'בקַעַי ַײּב ןוז .רעטפלע רעד ןעוועג זיא ףֵסֹוי

-- 128 --= 



 רעד ןביאר .ןהוז רעטרעֿפ רעד ןעוועג זיא הָדּוהְי
 .רעטפניֿפ רעד רָמֹׂשֶׂשִי .רעטשרע
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 -ילטע ןופ גנולמאז א ןענעכייצעּב סָאװ ,רעטרעװלָאצ יד
 אריה ןערעוו ,ןעמאזוצ ןעדנאטשנענעג עב
 יו .ז .א קָאלא ,ץוט א ,טירדעּבלאז ,םייווצעּבלאז ,רָאּפ א

 רעצנאג א ןופ לייט א ןענעכייצעּב סָאװ ,רעטרעװלָאצ יר
 6/) לעטירר ,(60) טפלעה :ןעלָאצכורּב ןעפורעגנָא ןערעוו ,לָאצ
 לעטכאנעּביז ,'/5) לעטפניפַײרד ,(:/ לעטרעפ ,60) לעטירדייוװצ

 .(2:) ןעּבלאהטירד ,(1:/) ןעּבלאהטרערנָא ,0/9)

8 170. 

 יד רעטנוא-טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא-טּכַײרש
 :ייווצ טימ ןעלָאצכורּב יד ןֹוא (-) ךירטש ןייא טימ ןעלָאצלעמאז
 .(==) ןעכירטש

 ,דנאנעּבלאז ןעהעג רימ ,לעּפע רֶאּפ א ּבָאה ךיא
 םירעױּפ .ןעליּפש וצ רעכילהערפ זיא ןעריפ ןיא
 עלוש ןיא .קָאש ןץפיוא םעקרעגוא ןעפיוקרעפ
 ןַײמ .קנאּב ןַײא ףיוא טירדעּבלאז רימ .ןעציז

 רעגנוי רָאי ןעּבלאהטירד טימ זיא לרעטסעווש
 :רעפ ןופ לעקירטש א טָאה לימיִיַח . רימ ןופ



 טרעוװ םּורֶא רָאי לעטרעפא ןיא .ןישרא ןעבלאהט
 רָאי ּבלַאה א ןוא ַײרד .הָוצִמ:דַּב רעֶדורְּב ןַײמ
 .עלוש ןיא ןעוועג ךיא ןיּב
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 ןוא עכאפנייא ףיוא טליײטעג ןעדעװ רעמרעװלָאצ יד
 .עטצעועגנעמאווצ

 ,ריפ .ַײרד ,ייווצ ,סנייא :עדנעגלָאפ ןענעז עכאפנייא יד
 ,טרעדנוה ,ףלעווצ ,ףלע ,ןעצ ,ןַײנ ,טכא ,ןעּביז ,סקעז ,ףניּפ

 ,ןָאילימ ,ךנעזווט

 ,גיסַײרד ,ןֶעַצרֶעַפ , ןעֶצַײרד : ןעגעז עְטַצֶעועגְנעמאווצ יִד

 , גיצכאנואייווצ טרעדנוהפניפ , גיצנאווצנואטכא ,גיצנאווצנואנעּכיז
 | | ,גיסַײרדנואנייא טרערנוהסקעז

8 172. 

 : ןעלָאצ ערנעגלָאפ יד תֹויתֹוא טימ .רעּביא:טּבַײרש
 58 ,50-:04 22 כי ן2סיו1פ ן1מ/ ןה .18 רכיבש 3

0, 70, 80, 85, 86, 128, 200, 207, 217, 225, 275, 658, 185, 

4, 078, ( 
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 ,רעטרעװלָאצ ןופ לָאצ ןוא טכעלשעג ,4

 { עטשרע יר .רעגיסַײלּפא ןיא רעליש רעטשרע רעד
 ,ןעטכיולעּב ויא רעטסנעפ עטשרע סָאר .עגיסַײלּפ א זיא ןירעליש

 .עליט עטכא יד זיא על'הָנַה . רעליש רעטכא רעד זיא על'הָשמ
 ,רָאי עטכא םָאד טהעג ןעלערעּב ,ןיר

 = ןככ ==



 --רעטרעװלָאצ יד זא ,רימ ןעהעז ןעליּפשַײּב עגיזָאריד ןופ
 -נעגיא יד יװ , ךיז ןעניוּב לֹאָצננונדרֶא ןוא לָאצ:םּוכס
 ,טרָאװטּפױה ןופ טכעלשעג ן'טיול ,רעטרעוװפטפאש

 - טו -טנאמבנאטצש-ינאטמיעהוקעיפטעקיבעה קא

.174 5 

 :טּפיױה עדנעגלָאפ יד טימ םָּכמִה ןיא רעמרעװלָאצ יד טנױּב
 ;רעטרעוו

 :ייוװצ רעד .(דלעפ ,זיױר ,דלאוו) רעטשרע רעד
 .רָאמירפ ,טכאנ ,גָאמ ,רָאי ,ךָאװ ,טאנָאמ) רעמ
 סָאד -- עטירד יד-- רעטירד רעד .(טנעװָא ,ןענ
 רעטפלע רעד .(זיױה ,ּבוטש ,ץאלאּפ) עמירד
 יא ,(לַײמ ,טסרָאװ ,רעטפאלק ,ןישרא ,לָאצ
 :ױלפא ,ענראּבא ,לעּפע'נא) םנייא-- ענייא -- רענ
 | ,(לעמ

8 175. 

 ,רעטרעװלָאצ ןופ גנוניוּב יר

 .לָאצדנורג

 ,ײרר .'ייווצ , ןייא ,םָאנ

 6 סנעַײרר ,םנעייווצ . סמענייא (ןופ) .נעּב

 .ןעַײרד . ןעייווצ +  (םענייא ,טאד

 ,ַײרד .ייווצ . ןייא .ווקא

= 6100 = 



 ,מָאנ י"א

 .נעג

 ,טאד

 .ווקא

 . רעגיצפופ רעד

 ,םרעגיצפופ םעד
 , רעגיצפופ םעד

 , רעניצפופ םעד

 ןיא טגיוּבעג רָאנ ןערעװ ןעלָאצדנורג יד

 .רעטרעדנוה רעד

 ,סרעטרעדנוה םעד

 .רעטרעדנוה םעד

 .רעטרעדנוה םעד

 ,רעדנעזיוט רעד

 + סרערנעזיוט םעד

 .רערנעזיוט םעד

 .רערנעזיוט םעד

 יענ ןוא לָאצנייא
 ,ןעגנוגיוּב עטכַארּבעג סָאװ-רָאנ יד ןיא ןהעז וצ זיא סע יװ ,ןָא-ןעמ

 .ווימענעג ןיא זױלּב גנודנע רעדנא'נא

 ,טָאנ

 .נעג

 ,טאד

 ,ווקא

 יד ךילטפירש

 סט

8 176. 

 9 ב 7

 :4 א 4 4

7 7 / 4 

0 :{ 6 7 

8 177. 

 ,ןעלָאצדנורג עדנעגלָאפ
6060 414 61 1 

6 8 

 6 ש

8 4 

 ןעממיטשעּב ן'טימ לָאצננונדרָא ןופ גנוניוּב יד

 ,םָאנ

 ,סנעטשרע םעד (ןופ) .נעג

 ,טאד

 ,ווקא

 ,לנעט

 .רעטשרע רעד

 . ןעטשרע םעד
 , ןעטשרע םער

 ,לעקיטרא
 {לָאצנייא

 ,לּבַײװ
 .עטשרע יד

 ,םירעטשרע רעד
 ,רעטשרע רער
 .עטשרע יד
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 5כאו

 . עטשרע סָאד
 ,םנעטשרע םעד
 ןעטשרע םער
 .עטשרע סָאר



 ,םָאנ

 .נעג

 ,טאר

 .ווקא

 ,עטשרע יד
 ,עטשרע יד
 ,עטשרע יר
 .עטשרע יד

 ;לָאצוהעמ

 .עטשרע יד

 .עטשרע יד

 .עטשרע יד

 ,עטשרע יד

9 178- 

 ,עטשרע יר
 .עטשרע יד

 .עטשרע יר
 . עטשרע יד

 ןעממיטשעּבמוא ן'טימ לָאצננונדרָא ןופ גנוניױּב יד

 ,םָאנ

 .נעג

 ,טאד

 ,ווקא

 .םָאנ

 .געג

 טאר

 .ווקא

 ,לנעט

 .העטשרעינא

 םנעטשרע'נא
 , ןעטשרעינא
 .ןעטשרע'נא

 .עטשרע

 .עטשרע

 .עטשרע

 .עטשרע

 .לעקיטרא
 ;לָאצנייא

 .לּבַײוו

 , עמשרעינא

 .םהעטשרעינא

 ,רעטשרע'נא

 .עטשרע'נא

 ןלָאצוהעּמ

 .עטשרע

 ,עטשרע

 ,עטשרע

 .עטשרע

8 179- 

 ,לכאו

 ,טשרעינא

 , םנעטשרע'נא
 ,ןעטשרעינא
 , טשרע'נא

 ,עטשרע

 .עטשרע

 .עטשרע

 ,עטשרע

 .םיטשעּב ץטימ ןעלָאצגנונדרָא עדנענלָאפ יד ךילטפירש טניוּב

 .לעקיטרא ןעט

* 
 ;לָאצנייא

 410 העד ,..5 רעד + ..,5 רֶעְר ,טָאִנ

 5 ,יש , 1 0



 50 רעד 5 רעד 6 רעד ,טאל

 א .ווקא
9 2 9 2 

8 180 

 .לָאצכורּב ןוא לָאצלעמאז ןוֿפ ןעגנוניוּב
 6 ;לָאצנייא :

 גמרא ,טשעּכמוא ,טרא ,טשעּב
 , לָאצכורּב .לָאצלעמאז

 . לעטעּביז א ,רָאּפ סָאד ,םִלּנ

 .סלעטעּביז א . םרָאּפ םעד ,געג

 .לעטעּביז א ,רָאּפ םעד ,טאד

 .לעטעביז א .רָאפ סָאד טא

 ;לָאצוהעמ

 ,'ךעלטכא .םָאנ

 , סכעלטכא .נעג

 .ךעלטכא - .טאד

 .ךעלטכא .ווקא

 :לָאצנייא

 ,,לָאצכורצ ,לָאצלעמאו
 ,'לעטכא ,ערייּב ,טאצ

 .סלעטכא ,סנערייּב ,נעג

 .לעטכא . ןערייּב ,טאד

 .לעטכא .ןערייּב .ווק8

 :לָאצוהעמ

 " ךעלטעּביז , ןערָאּפ יד ,םָאנ

 .םכעלטעּביז .סנערָאּפ יד .נענ

 .ךעלטעּביז .ןערָאּפ יר ,טג;ד

 .רערטעּביז .ןערָאג יד ר
- 109 == 



 .ליהטימ םעד טרָאװ ףֹופ ןיא ןעּבָאה סָאװ , ןעלָאצכורּב יד

 עטבארּבעג סָאװ-רָאנ יד ןופ ןהעז וצ זיא סע יװ ,ןָא:ןעמענ ,ל רעכ

 .ךע--גנודנע יד לָאצרהעמ רעד ןיא ,ןעגנוגױּב

 טרעדנוהנַײנ ,רעטסגיצכאנואנעּביז טרעדנוהטכא ,רעטנַײנ ,רעמכא
 ,רעטסניצעּביזנואייװצ

 ןוא רעט ןעגנורנע יד ןערעוו רעטרעװלָאצ עטצעזעגנעמאזוצ ןיא
 ,לָאצ רעטצעל רעד וצ טצעזעגוצ רעטס

8 82. 

 - ,ןעלָאצסגנונדרָא ןיא רעטרעװלָאצ עדנעגלָאפ יד רעּביא-טכאמ
 יי א 1 שי 20 5 ן4 53 טי 43

,7073 ,8999 ,4781 ,3980 ,110 ,217 ,118 ,115 ,110 ,2 

8 183 

 טרעדנוה ,ןעטפעה ןַײנ ,רעכיּב ןעּביז .רעזַײה ףניפ ,טעטש ייווצ

 ,טכאנ ןייא ןוא דנעזיוט .גָאט ןייא ןוא

 רעסיוא ,ןעלָאצדנורג יד ךָאנ ןעמוק סָאװ ,רעמרעװטּפיוה עלא

 ,לָאצרהעמ ןיא טכיורּבעג ןערעװ ,ןייא ךָא;

8 34 

 יטפיוה יד קעווא:טלעטש .ןןוא ;?צאז ערנעגלָאּפ יד רעּביא:טּבַײרש

 , םרָאפלָאצ רעניטיונ רעד ןיא רעטרעוװ

 אוביוב 201 .ילומש 41 6 ןוב 95 יריד 22



 .ינייטש 18 ..,מולּב 75 ...מיוּב 98 ,,,רעדעפ 1

 .ישימ 90 ..,ריּפאּפ 1

8 155. 

 ,טרָאװנעמָאנ סָאד ,8

 םעד ַײרש ויא (טנוה רעד) רע :הֶיַח עליואווא זיא טנוה א

 ,םתִיַּבַה-לַעַּב

 *רעפ טנוה טרָאװטּפױה סָאד טרעוו ץאז ןעטייווצ םעד ןיא
 ,רע טרָאװ ן'כרוד ןעמיג

 טָאה רעטסעווש יד } לרעּפ לעצנערק ןעש ַא טָאה עמאמ יד
 ,(ןעש א) אזא ךיוא

 טרָאװסטּפאשנעגייא סָאד טרעװ ץאז ןעטייוצ םעד ןיא
 ,אוא טרָאװ ן'כרוד ןעטיּברעפ ןעש

 .ךיז ןעליּפש רעדניק (ןעּביז ,ריפ ,ַײרד) עכילטע
 נָא , עבילטע טרָאװ סָאד טלעטשעג .טרעװ ץאז םעד ןיא

 .ןעּביז ,ריפ ,ַײרד : ליּפשַײּב םוצ ,םרָאװלַאצ א טָאטש
 סָאד ,טרָאװטּפױה סָאד טַײּברעּפ סָאװ ,טרָאװ סָאד

 ןעּפורעגנָא טרעוו ,םרָאװלָאצ סָאד רעדָא טרָאװטסטּפאשנעגייא
 .,טרָאװנעמָאנ

8 6 

 סָאד דעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד רעּביא:טּבַײרש

 , טרָאװנעמַאנ

 דלא ןעַײרפ ןיא קיראנאק רעד טרעלירט סע

-=- 121 -- 



 ןַײז ןעק רעװ ,ןעלהיֿפ הָחמִׁש ןַײז ןעק רעװ : ןיילא
 טעילומענ ךיז שָאה עלעסָאי ? ןהעטשרעפ דיירפ
 ךעלעשיפ יד .טלאק ןעוועג זיא םיא-- ןעוויוא םוצ
 ןיא ןעצנאט יז ,ןעלעוו יד ףיוא יורא ןעמיווש
 :נארק רעד .ןעלעווק יז ,ןעגנירּפש ייז ,רעסאוו
 רע זא ,נעט עֿכילטע ןיֹוש :טעּב ןיא טניל רעק
 טשינ םיא ןעק ןעמ ,גולק זיא סקופא .טניל
 רימ ,טסריצאּפש וד ןוא טַײּברא ךיא . ןעקאּפ
 ריא ןוא לרעטסעווש סָאד טנענענעּב ןעּבָאה
 ,ךילהערפ ויא יז ןוא עש'רָּבַח

5187. 

 רימ .63ײרש יז ,םבַײרש רע ,טסּבַײרש וד ,ּבַײרש ךיא
 , ;ןעּבַײרש ייז ,טּבַײרש ריא .ןעּבַײרׂש

 טָאטשנָא ,ךיא טלעמש רער ,ךיז ןעגעו םדער סע רעװ
 (הָמלִׁש ,רִוָד ,הָׂשֹמ) ךיא !ליּפשַײּב םוצ .ןעמָאנ םענעגייא ןַײז
 ,וד-רימ ןענָאז ,ןערייר רימ ןעכלעוו טימ ,ןעגינעימער .ליּפש
 ,ןעצימע רערָא רנאטשנעגעגא ןעגעוו ןעדייר רימ זא ןוא ,ריא
 (טכעלשעג ךילּבַײװו יז ,(טכעלשעג ךילנעמ) רע -- רימ ןעגָאז
 ,(טכעלשעג ךילכאז סע ,סָאד

 ;לָאצרהעמ) וד ,(רימ :לָאצרהעמ) ךיא :רעטרעװנעמָאנ יד
 ,ןעמענ ןעטַײּברעֿפ (ייז .לָאצרהעמ) ,םע ,סָאד ,יז ,רע ,(ריא

 / -רעּמ ןעפורעגנָא ןערעוו ןוא ןעדנאטשנענעג רעדָא םעיסימאפ
 : .רעטרעװנעמָאנ עכילנעו

 = ןרכ2 =



8 188 

 יו רעטנוא.טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאֿפ יד רעּביא:טבַײרש

 !רעטרעװנעמָאנ עכילנעזרעּפ

 ,עלוש ןיא ףיול ךיא .חַסֵּפ ףיוא ןַײװ ןעגָארט רימ
 עליהׁשמ ?על'הָׂשעמ ןעשא ןערעה ריא טליוו
 ,לעגנוי ניטַײלֿפ א טויב וד . דלעפ ןיא ךימ טפור
 םַײּב ןעֿפיטש ייז .דלאוו ןיא טעדנאי טֿבַײלק יז
 ,לערילא ןעגניז רימ ,ךַײמ גערּב

89 8 

 ןעפורעגנָא טרעוו (רימ : לָאצרהעמ) ךיא טרָאװנעמָאנ סָאד

 ןופ -- (ריא : לָאצרהעמ) וד ;ןָאזרעּפ רעמשרע ןוֿפ טרָאװנעמָאנ

 ןופ -- סייז ; לָאצרהעמ) סע ,סָאד ,יז ,רע ;ןָאזרעּפ רעטייווצ

 ,ןָאורעּפ רעטירד

8 10 

 יד רעטנוא-טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנענלָאֿפ יר רעּביא:טבַײרש
 ןופ ,(--) ךירטש ןייא טימ ןָאזרעּפ רעטשרע ןופ רעטרעװנעמָאנ

 טימ ןָאזרעּפ רעטירד ןופ ןוא (==) ןעכירטש ייווצ טימ ןָאזרעּפ רעטייווצ
 (==) ןעכירטש ַײרד

 וד .רעמיוּב ענירנ ןעשיווצ טריצאּפש ּבָאה ךיא
 זיא יז .ךעלגנוי עטוג ןענעז יז .ןוז יד ּביל טסָאה
 .ךוּב ַײנא טפיוקעג בָאה ךיא . דניק ליואוו א

 יא שה



 טאר: די ןומצזונא

 ,לעטניה ןעש א טָאה ריא ,ןעדָאּב ךיז ןעהעג רימ
 ױ ,ןוז יד ,ןעמוק ןעלעו יז ,ךוּב א טנעייל יז
 , ןעלארטש ענעדלָאג טימ טפיג

8 1 

 .ךיו טשאוו עלעריימ סָאד ,ךיז ףיוא טקוק עלעגנוי סָא

 ,טקוק גנואוט יד זא ,טזַײװעּב ךיו טרָאװנעמָאנ סָאד

 ךיו טרָאװ סָאד .רעוט םעד ףיא קירוצ ךיז טהיצעּב םשאוו

 .טרָאװנעמָאנ גידנעהיצעּבקירוצ ןעּפורעגנָא רעּבירעד טרעוו

8 12. 

 יד ,רענַײמ (סעל'השמ ,סילרוד ? טעמעוו) זיא לעגיופ רער

 (?םעמעוו) ןיא דליּב סָאד ,ענַײמ 6 םעמעוו) זיא ץאק עסַײװ

 : ,םנַײמ

 ,רענַײד ,םנַײמ ;ענַײמ ,רענַײמ רעטרעוװנעּפָאנ יד

 -נוא ,רערעזנוא ,םנענייא ,ענעגייא ,רענעגייא ,םנַײר ,ענַײד

 ,פריא ,ענַײו ,םרעַײא ,ערעַײא ,רערעַײא , םרעזנוא ,ערעז

 :נָאציזעּב ןעפורעגנָא ןערעוו ןוא תּוכייַׁש א ןענעכייצעּב -- טרעייז

 -רעוונעמָאנ ענירנעזַײװנָאציזעּב יד ,רעטרעװנעמָאנ עגידנעוַײװ

 ץאז ןיא ןענעו ןוא ?סעמעוו :עגארפ רער ףיוא ןרעפמנע רעט

 ןַײז 60 סעמעוו ןענָאק עלא :ליּפשַײּב םוצ , גנומימשעבכאז א

 ,ןעלהעצ טשינ ןעמ ןָאק ענַײז 66 סעמעוו) תֹוריִׁשע יד ,טַײקכילרע
 רעדניק יד .רעכיּב ערעייז 6 םעמעוו) ןהעזעג טשינ ןעּבָאה רימ

 .רערניק עגיבטש ערעווג (?םעמעוװ טימ ןעפיטש

 ,אא א 11 א



9 193. 

 ,עגױָאדסָאד ,עניזָאדיד ,רעניזָאדרעד רעט- עװנעמָאנ יד
 .לעוא ,סנעי ,ענעי ,רענעי ,עגינעיסָאד ,ענינעי-יד ,רענינעירעד
 :.רעד ,םניווא ,עניוזא ,רעניווא ,םכלעוא ,עבלעזא ,רעכ
 .ענ ןענעכייצעּב עלא יר - עּבלעוסָאד ,עּבלעזיד ,רעּבלעז
 יז ןערעוו רעּבירער ןוא , ןעטפאשנעגייא ןוא ןערנאטשנעג

 ,עגירנעכייצעּב ןעפורעגנָא

8 4 

 ?ערעסָאװ ? רערעסָאװ ?סָאװ ?רעוו : רעטרעװנעמָאנ יד
 ?ליפיוו ?סכלעוו ?עבלעוו ?רעבלעוו ?םעמעוו ?םרעסָאװ
 ןעוו-- ? ענייא א ראפ םאוו ? רענייא א ראפ סָאװ 1 רעמסליפיוו
 .ערפ ןעפורעגנָא יז ןערעוװ ,ענארפ א ץאז ןיא םיוא ןעקירד יז
 .עג רע טָאה סםָאװ 1 ןעמוקעג זיא רעוװ :ליּפשַײּב םוצ ,ענודנענ
 ןיא שֶרח רעטסליפיוו רעד ! רענייז רעד זיא ליֿפיװ 1 טכארּב
 ? ןעסיורד ןיא זיא רעטעוװ רעסָאװ  ןֶסיִנ זיא רָאי

 ןיק םיוא טשינ ןעקירד רעטרעװנעמָאנ עּבלעויר ןעו
 ,ןעטייװצ ן'טימ ץאז ןייא ןעדניּב וצ ןעניד ייז רָאנ ,ענארפ
 סָאװ :ליּפשַײּב םוצ ,עגידנעהיצעּב ןעפורעגנָא ייז ןערעוו

 עג טסאה וד יוװ ,(שרָאװנעמַָאנ גידנענערפ) ? טליּפשעג וטסָאה

 סעמעוו .(טרָאװנעמָאנ גידנעהיצעּב) וטסצנאט יוזא ,טליּפש

 --םיוּב סעמעוו .(מרָאװנעמָאנ גידנעגערּכ) ? סָאד זיא םיוּבטבורפ
 .םוג א ראפ סָאװ ,(םמרָאװנעמָאנ גידנעהיצעּב) טכורפ סמענעי

 ינעהיצעּב) ןהעזעג סםָאד ,טרעהעג סָאװ ,רָאיטוג אזא .,ןעגרָאמ

 ,(םרָאװנעמָאנ ניד
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 ,רעדעי ,ןעצנאגניא ,עמאס ,רעד :רעטרעװנעמָאנ יד
 יװטעי ,םכילטיא ,עכילטיא ,רעבילטיא ,םעדעי ,ערעי
 ,ץלא ,אָפונ ,טסּבלעז ,ןיילא ,סעדיווטעי ,עדיװטעי ,רעד
 :יטשעב ןעפורעגנָא ןערעוװ-- רָאנ ,עלא ,גנידצלא ,םָאדלא
 :םסכעה יד ןערליּב עמאס ,רָאנ :רעטרעװנעמָאנ יד .עגידנעמ

 ,רעקראטש א רָאג ,רעטסכעה עמאס רעד :ליּפשַײּב םוצ ,עפומטש

8 6 

 ,עגינייא ,םנייא ,ענייא .,רענייא ! רעטרעװנעמָאנ יד
 ,טָאװטע ,םכנאמ , עכנאמ , רעכנאמ , םיפע , ץימע , רעצימע

 ,ויא-סע'ָאוו ,זיא-םעןעוװ , זיא-סעיסעכלעוו ,עכילטע ,ןעמ
 ,םָאװ: :םיּפע ,זיא: סָאװ , זיא טשינ רעכלעוו ; זיא- :טשינ- רעסָאװ

 :ורעגנָא ןערעוו --םנייק , ענייק ,רענייק ,םָאװ; יבא ,רעוװ יבא

 . עטמיטשעּבמוא ןעֿפ

6 497 

 . רעטרעוונעמאנ ןוֿפ גנוניוּב יד

 ,רעטרעװטּפיױה ערערנא יו ,רעטרעװנעמָאנ עגינייא

 ,וד ,ךיא ;ליּפשַײּב םוצ ,ןעטכעלשעג ףיוא טליימעג טשינ ןערעוו

 -עג אי ןערעוו רעּבָא ערעדנא ,סָאװטע , םיּפע ,סָאװ ,רעוו

 , ןעטכעלשעג ףיוא , רעמרעווסטפאשנענייא יד יו טקנופ , טלייט

 -נוא ,םנעי ,ענעי ,רענעי ,םנַײמ ,עניימ ,רענַײמ : ליּפשַײּב םוצ

 .םרעסָאװ ,ערעסָאװ ,רערעסָאװ ,סרעונוא ,ערעזנוא ,רערעז
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 . טרָאװטַײצ סָאד ,

 ,טנעכייצ ןוא טּבַײרש ,טנעייל רעליש רעד
 .עכייצעּב -- טנעבייצ ןוא טּבַײרש ,טנעייל :רעטרעװ יד

 רער סָאװ ,ןָא ןעזַײװ ייז טסייה סָאד ,גנואומ א םרעליש םעד ןענ
 ,טוט רעליש

 לעגנוי סָאד .טציז לעגנוי סָאד .טהעמש לעגנוי סָאד

 ,טפָאלש לעגנוי סָאד ,טלעמערד לעגנוי סָאד .טגיל
 --טּפָאלש ,טלעמערד ,טניל ,טציז ,מהעמש : רעטרעװ יד

 ןיא ,ןָא ןעזַײװ ייז טסייה סָאד ,דנאטשוצ סלעגנוי םעד ןענעכייצעּב

 ,לעגנוי סָאד ךיז טניפעג םע רנאטשוצ א רַאּפ סָאװ

 דנאטשוצ א רערָא גנואומ א טנעכייצעּב סָאװ ,טרָאװ סָאד

 .טרָאװטַײצ ןעפורעגנָא טרעוו ,רנאטשנעגעג א ןופ

8 4 

 סָאד רעטנוא-טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד רעּביא:טּבַײרש

 סָאד ןוא (--) ךירטש ןייא טימ ,גנואומ א טנעכייצעּב טָאװ ,טרָאװמַײצ

 .(==) ןעכירטש ייווצ טימ--- דנאטשוצ א טנעכייצעּב סָאװ , טרָאװטַײצ

 רעטנוא ,ץנירּפ רעד טנעלפ ,טַײצטנעוװַא ,לָאמטּפָא
 יעּב ,לעפיש א ףיוא ןערָאּפ ,קיוומ ןופ ןעננאלק יד
 םַי סָאד טנעלפ טלָאמעד : םענָאפ טימ טצוּפ
 :עטלאהעּב א ןופ םיא ףיוא ןעקוקסיורא עלעדיימ
 .רעדנאנופ ריא טנעלפ טניוו רעד ןוא ,לעקניוו םענ
 ,לָאמנײא ןוא .רָאה עגנאל עצראווש יד ןעפראוו

 = ןכפ =



 ןַײש םַײּב ןענעלפ רעשיפ יד תַעַׁשּב ,טכאנַיּב

 ױ טנעלפ ,םִי ןיא שיפ ןעּפאכ ךעלּפמעל ןופ
 ,ץנירּפ ןעגיצרעהמוג ןענעוו תֹויִׂשֲעַּמ ערעייז ןערעה
 טָאה יז סָאװ ,ןעהערּפ ףיט יז טנעלפ סע ןוא
 טימ טלעגנארעג ךיז טָאה רע ּתעּב ,ןעוועג פיִצַמ םיא
 יד ןופ טּפאכעגסיורא םיא טָאה יז ,סעילאווכ יד
 ויִא דָאנרעד .נערּב םוצ טכארּבעג ןוא סעילאווכ
 יא ןעפָאלש ץ'כָאנ ןוא ןערָאװעג ןעּפָאלשטנא יז
 טקוקענ ןוא עטכארטרעפ א ןעסעזעג גנאל יז
 רעד ןעּביוהעג ץלָאטש ךיז טָאה סֶע ואוו ,ןיהִא
 .ץנירּפ ם'נופ ץאלאּפ

.3 8 

 -נענעג עדנעגלָאפ יר טימ ןעשנעמ ןעוט סָאװ , ןָא-טּבַײרש

 : ןערנַאטצ

 ,לערָאנא .רעשא .געז א ,קאה א ,רעסעמא טיט
 . ןישאמיינא ,רעדעפא = ,גנאווצ א = ,רעמאה א
 .םיועּבא .לָא'נא . לעּבעה א . ףיש א . ןעקעטש א
 .עטָאק א ,שיוורעדעלפ א .טשראּב א

 ירא א שי יי
 ו
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 ,רעטרעווטייצ ןופ ןעמרָאפ ,8

 ,לעטנאמ א טיינ רעדַײנש רענ .לעפע טסַײר לעגנוי סָאד
 | ,שיפ טפאכ רעטיפ רעד

 ,טרָאװכאז א--- לעגנוי טרָאװ סָאד זיא ץאז ןעטשרע םעד ןיא
 ָאד זיא רעוט רעד .גנומיטשעּבגָאז א- לעּפע ,טרָאװגָאז א--טסַײר
 ןפיוא רעּביא:טהעג גנואוט ןַײז ןוא (טרָאװכא לעגנוי סָאד
 ,(גנומיטשעּכגָאז לעּפע

 .געגעג א ןופ גנואומ אזא טנעכייצעּב סָאװ ,טרָאװטַײצ סָאד
 .נענעג רעדנא'נא ףיוא רעּביא-טהעג סָאװ  ,(טרָאװגָאז א) דנאטש
 נידנעהעגרעּביא ןעּפורעגנָא טרעװ ,(גנומיטשעּבכאז) דנאטש
 ?סָאװ ? ןעמעוו : ןעגארפ יד ףיוא טרעפטנע ןוא טרָאװטַײצ

8 4 
== : 

 םעד רעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא:טּבַײרש
 ,רנאטשנעגעג םעד ןוא (--) ךירטש ןייא טימ , טוט סָאװ ,דנאטשנעגעג
 .(=) ןעכירטש ייווצ טימ ,נואוט יד רעּביא טהעג םיא ףיוא סָאוו

 -עדורּב רעד .רעמָאּפ םעד ּביל טָאה ןהוז רעד
 רעד טנרעל רערעל רעד .רעטסעווש יד טּבױל
 ס'מַײח ,טנוה א טריפ לעגנוי סָאד .ןירעליש
 :לעּפע'נא טלעטיירט עלעקנאי .ןעל'הׁשמ טפור
 טניװ רעד .נילפ א טנָאי עלעגנוי טָאד .םיוּב
 יד טפור ןָאה רעד .ךַײט ןיא סעילאווכ טּבױה
 .ָאלש ועד .ףירּב א טבַײרש עמאמ יד .רעניה

== 141 -- 



 סָאד טּבַײרט ןאמרופ רעד .סָאֿפש א טכאמ רעט
 , דרעפ

8 5 

 ,טכאל דניק סָאד ,טּפָאלש עמאמ יד ,טציז עטאט רעד
 ,טנייו לרעטסעווש סָאד

 -עּב-- טנייו ,טכאל ,טּפָאלש ,טציז : רעטרעװטַײצ יד
 ןעטייווצ א ףיוא רעּביא םשינ טהעג סָאװ ,גנואוט א ןענעכייצ

 , דנאטשנעגעג
 -נענעג א ןופ דנאמשוצ א טנעכייצעּב סָאװ ,טרָאװטַײצ סָאד

 ןעטייווצ א ףיוא רעּביא םשינ טהעג סָאװ ,גנואוט א רעדָא דנאטש

 -םַײצ גידנעהעגרעּביא:טשינ ןעפורעגנָא טרעװ ,דנאטשנעגעג

 ׂו ;טרָאװ

* 8 6 

 ירד רעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז ערנעגלָאפ יד רעּביא-טּבַײרש

 .רעטרעװטַײצ עגידנעהעגרעּכיא:טשינ

 :ראווש יד .טנאּפש ןענרָאמ רעד .םיורג לעמיה רעד
 .ןענירוצ יומ םנעּפָארט יד ..ןעכיילּב סנעטָאש עצ
 .טקעוו לעניופ רעד .טנָאנ זיא גָאט רעלעה רעד
 טרעה לעפַײּפ סכוטְסאּפ םעד .ףיוא טהעג ןוז יד
 טרעוו לעמיה רעד .ךיז טריר עדאטפ עסיז יד .ךיז
 יא גָאט רעד .ךַײר זיא גָאט רעד .רעלעה ץלא
 .ןעש

 = ענק



8 207. 

 יד .ךיז טמעקרעפ לעדיימ סָאד .ךיז טשאוו לעגנוי סָאד

 . ךיז טמיראוו עּכֶאַּכ

 ,טרָאװכאז א--לעגנוי טרָאװ סָאד זיא ץאז ןעטשרע םעד ןיא

 (ךיז טשאוו רע) לעגנוי סָאד טוט ָאד ;טרָאװנָאז א -- ךיז טשאוו

 , ןיילא םיא ףיוא רעּביא טהעג גנואומ ןַײז ןוא

 ימהענ סָאװ ,גנואעמ א טנעכייצעּב סָאװ ,טרָאװטַײצ סָאד

 | .גידנרעקקירוצ ןעפורעגנָא טרעװ ,אָפֹונ רעומ ן'פיוא רעּביא

 ןייק ןַײז טשינ ןָאק ךיז טרָאװנעמָאנ םעד ןהֶָא .טרָאװטַײצ

 ,טרָאװטַײצ גידנרעקקירוצ

8 8 

 .ענידנרעקקירוצ ןיא רעטרעװטַײצ עדנעגלָאפ יד רעּביא-טלעטש

 :רעל .ןעמעק .ןעצוּפ .ןעגינייר .ןעדָאּב .ןעמיראוו
 :ַײװרעפ . ןעלייה .ןעּבױל .ןעדיילק . ןעכוש ..ןענ
 :עּב , ןעמענרעּביא .ןעצישעּב .ןענידייטרעפ .ןעל
 , ןעראנעג . ןעמיר

 .טרענוד סע .טלענַאה סע .טנענער סע .טנערּב סע
 | - טרענוד ,טלעגָאה ,טנענער ,טנערּב :רעטרעװ יד

 סייװ ןעמ טסייה סָאד ,גנואוט עכילנעורעּפנוא'נא ןענעכייצעּב
 עכילנעזרעּפנוא ןעפורעגנָא ןערעװ ןוא ,טוט סע רעװ טשינ
 .רעטרעװטַײצ



8 210. 

 יר רעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא-טבַײרש
 | , רעטרעװטַײצ עֿכילנעזרעּפנוא

 ןוא טרענוד סע ןוא ,טשיור סע ןוא טּפאלק סע
 ףיױא ןעלגילפ ףױא ךיז טגָארט סע .טכארק
 ,טישער סע ןוא טלירּב סע ,טכאנ יד עדליוו
 לעפיש סָאד ,ךיז טכאד סע -- םורא טרעטיצ םע
 סע ןוא טכליה סע .םוא:טמוק עניילק סָאד
 סע ,טלאש סע ןוא טפױל סע ,ךיז טגָארט
 ,טלאנק ןוא ךיז טפראוו ןוא טילוּבמ ןוא טמרוטש

8 211. 

 .ןענַאק .ןעלָאז .ןערעו .ןעלעװ .ןעטלָאװ .ןעּבָאה
 .ןַײז .ןעמלאה .ןענעלפ .ןעזומ .ןענעמ

 עסיוועג ןערליּב וצ טכיורּבעג ןערעװ רעטרעוו עלא יד

 :מַײצסֿפליה ןעפורעגנָא ןערעװ ןוא רעטרעװטַײצ ןופ ןעמרָאפ

 .רעטרעוו

 ןענעז--ןעלעו ,ןענָאק ,ןעוָאל ,ןעּבָאה -- רעטרעוו יד
 ןעמאזוצ ןעמוק ייז ןעוו ,רעטרעװטַײצספליה טלָאמעד רָאנ רעּכָא

 .רעּביא:טשינ זיולּב יז ןענעז רעּבָא ךילנעוועג } טרָאװטַײצ א םימ

 .טַײצספליה) ּבָאה ךיא :ליּפשַײּב םוצ ,רעטרעװטַײצ ענידנעהעג

 (טרָאװטַײצ גידנעהעגרעּביא-טשִינ ּבָאה ךיא .,ןעּבירשעג (טרָאװ

 ,טפיטשַײלּב א

=- 144 -- 



 יר רעטנוא-טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יה העּכיא:טּבַײרש

 .רעמרעװטַײצספליה

 עלעקנאי ,לעבַײט ןיא ןעדָאּבעג ךיז ןעּבָאה רימ
 ןיא ןעליּפׂש ךיז ןעלעװ רימ .עלוש ןיא ןהענ זומ
 נא ףיוא ןעילפ ןעלעו טלָאװ ףיא ,ךעלדרעפ
 רעמוװ .ןעשטילג ךיז ןענָאק רימ ,ןאלּפָארעא
 ןעטלאה רימ .ףַײט .םַײּב ןעליּפש רימ ןענעלפ
 ,ןעטרָאנ ןיא ןענרָאמ ןַײז ןעלעוו יז ,סעצייל יד

 = =ב

3 8 

 .ןענָאזרעּפ ,ןעמרָאפטַײצ ,ןעמרָאפלָאצ .9

 } רערעל רעד .ןעיײנ רערַײנש יד .טיינ רעדַײנש רעד

 ,ןענרעל רערעל יד . טנרעל
 -נעגעג ןייא ןופ גנואומ א טנעכייצעּב טיינ טרָאװטַײצ סָאד

 ןופ גנואומ א טנעבייצעּב -=;{עיינ טרָאװטַײצ םָאד ןוא דנאטש
 טרעװ רנאטשנעגעג ןייא ןופ גנואוט יד .'ןעדנאטשנעגעג ליפ
 ןופ גנואוט יד ןוא ,לָאצנײא ןופ טרָאװטַײצ א ךרוד טנעכייצעּב
 ,לָאצרהעמ ןופ טרָאװטַײצ א ךרוד -- ןעדנאטשנענעג ליפ



8 214 

 .טַײצ עגילָאצנייא עדנעגלָאפ יר לָאצרהעמ ןיא רעּביא.טלעטש

 , רעטרעוו

 .סעווש יד .טנייוו דניק סָאד .טיינ רעדַײנש רעד
 רעמָאפ רעד ,טנעייל רעליש רעד .טנעכייצ רעמ
 ,טפיול דרעפ סָאד . טנניז לעגיופ רעד .טּבַײרש
 דעד :;טליּב טנוה רעד .ךיז טשאװ לעצעק סָאד
 לעכַײט סָאד ,טרעמָאי טניוו רעד ,טמורּב ּביײל
 .ךיז טניוּב גנאז רעד .טשיור םיוּב רעד .טליּפש
 ,טנַײש ןוז יד .טכַײל הָנָבִל יד

8 5 

 :ענ טָאה עלעריימ סָאד .(םציא) ,טנעייל עלעריימ סָאד
 =עּפש) ןענעייל טעוו עלעריימ סָאד ,(ןעטכענ , רעירפ) םנעייל

 .(ןעגרָאמ ,רעט

 .טמוק סָאװ ,גנואוט א טנעבייצעּב טנעייל טרָאװטַײצ סָאד
 רעד ןיא טסייה סָאד ,םראוונענעג רעד ןיג ,טציא  רָאפ

 טרָאװטַײצ סָאד ;םעד ןענעו טדערענ םרעװ סע תַעׁשּב ,טַײצ
 --רעירפ ןעמוקעגרָאּפ זיא סָאװ ,גנואומ א טנעכייצעּב טנעיילעג
 ןענעייל טרָאװטַײצ סָאד ;טַײצ רענעגנאגרעּפ רעד ןיא ,רַבָע ןיא

 - רעטעּפש טשרע ןעמוקרָאּפ טעװ סָאװ ,גנואומ א טנעכייצעּב
 ,טפנוקוצ רעד ןיא , דיִתְע ןיִא

 םראוונענעג יד ;ןעטַײצ ַײרד טָאה טרָאװטַײצ סָאד  ,ָאזלא

 טַײהנעגנאנרעפ יד ,(גניז ךיא ,ליּפש ךיא , ּבַײרש ךיא , ןעייל ךיא)
 ,:55:55555:5::5:55::2:5:5:5 ינאי מב עז, .ג-ד:נונאוטטאפאטאנאטשא:וצצ-בואנא צנהטואואבגרטענאאטענטאֿ

= 146 == 

2 
 אטא שי יי



 ,טליּפשעג ּבָאה ךיא ,ןעּבירשעג ּבָאה ךיא ,טנעיילעג ּבָאה ךיא)

 ךיא ,ןענעייל לעװ ךיא) טפנוקיצ יד ןוא' (ןעגנוזעג ּבָאה ךיא

 .(ןעגניז לעװ ךיא ,ןעליּפש לעװ ךיא ,ןעּבַײרש לעװ

8 216. 

 ןופ םרָאפ רעד ןיא רעטרעװטַײצ עדנעגלָאֿפ יד רעּביא-טלעטש

 .טפנוקוצ ןוא טראוונעגעג ,טַײהנעגנאגרעֿפ

 ,ןעפיול ,ןעגניז .ןעליּפש .ןעכאל . ןעקנירט . ןעיינ
 .ןעלעװו .ןעמעּב .ןענוואד .ןעצנאט .,ןעּפאלק
 .ןענעבייצ .ןעפַײּפ .ןעַײרש .ןעילפ ,ןעכערּב
 .ןעגנירּפש .ןרעמעלק .ןעגיוב . ןעּבראפ ,ןעלָאמ
 .ןעדייר ,ןעיצ .ןעּפאכ .ןעפראוו .ןערעלק .ןעילוה

8 217. 

 .טּבַײרש (רעדורּב רעד) רע .טסּבַײרש וד ,ּבַײרש ךיא

 ,ןעּבַײרש יז .טּבַײרש ריא ,ןעּבַײרש רימ

 גנואומ יד זא ,םיוא:טקירד ּבַײרש ךיא טרָאװטַײצ סָאד

 רער ךרוד רעדָא ,סע טגָאז סָאװ ,םענעי ךרוד טכאמעג טרעוו

 .ןָאזרעּפ רעמשרע
 גנואוט יד זא ,סיוא:טקירד טסּבַײרש וד טרָאװטַײצ סָאד

 רעד ךרוד רעדָא ,םע טרעה סָאװ ,םענעי ךרוד טפאמעג טרעוו

 .ןָאורעּפ רעטייווצ

 גנואומ יד זא , סיוא:טקירד טּבַײרש רע טרָאװטַײצ סָאד

 םע ןעכלעוו ןעגעו ,רנאטשנעגעג םענעי ךרוד טכאמעג טרעוו

 .ןָאזרעּפ רעטירד רעד ךרוד רעדָא ,טדערעג טרעוו



8 8. 

 ןעמרָאּפלָאצ יד טיול רעטרעװטַײצ עדגענלָאפ יד רעּביא:טלעטש
 .ןענָאורעּפ ןוא

 .ןעבָארג ,ןעפױל .ןערעה .ןעריצאּפש .ןענניז
 .ןעננירּפש .ןענָאי .ןעּפאב .ןענעבייצ .ןעשאוו
 ,ןזישימ .ןעגָאז .ןעמעּב .ןעּפאלק .ןעלַײא .ןעצנאט
 .ןעמיווש .ןענערּב .ןעסיש .ןעלָאמ . ןעצירּפש
 . ןעסע .ןעקנירמ

8 219 

 ןענעז ןָאזרעּפ 'ןוא םרָאּפלָאצ ,םרָאפטַײצ רעפָאװ ןיא ןָא:טזַײװ

 :רעטרעװטַײצ עדנעגלָאפ יד ןערָאװעג טלעטשענ

 .(לָאצנייא ,ןָאזרעּפ עט:1 ,טראוונעגעג) בַײרש ךיא

 .טסּבַײרש וד ןוא ריצאפש ךיא ,טסריצאּפש וד

 טריצאּפש ריא .ןעּבַײרש רימ ןוא טריצאּפש רע

 :טנעיילעג רע טָאה ןעטכענ ,ןעּבַײרש 'ייז ןוא

 וטסעװ םכאנראפ .טנעכייצעג ןוא ןעּבירשעג

 ןעלעוו ןעגרָאמ ..ןענעכייצ ןוא ןעּבַײרש ,ןענעייל
 ,טסליּפש וד . ןענעייל ןוא ןענעכייצ ,ןעּבַײרש רימ

 + ךַײמ םַײּב ןעציז יז ,ךיז ןעדָאּב רימ .טלָאמ רע

 ר 1868 =



 רייע

 יי

8 04 

 ;ןעטרָאּפ ריֿפ .ןעּבָאה רעטרעװטַײצ יד
 ,םרָאפ עטמיטשעּבמוא (1
 .םרָאפ עממיטשעּב (2
 .םרָאפסגנוגנידעּב (3

 . םרָאפלעּפעּב (4

 -רעּפ טימ ןעדנוּברעפ טשינ זיא םרָאפ עטמיטשעּבמוא יד
 עטמיטשעּבמוא יד ;ננואוט א זיולּב טנעכייצעּב ןוא טַײצ ןוא ןָאז

 ;ליּפשַײּב םוצ ,רעטרעװטַײצ ןופ םאטש רעד ,ָאזלא ,זיא םרָאֿפ

 .ןעגניז ,ןעפיול ,ןענעּכײצ ,ןעּבַײרש

 | ייצ 1178 שא מא מאה =:4 2 --:יטר-ימ

8 

 ןוא .עכילקריוו א ןיוש טנעכייצעּפ םֶרָאַפ .עטמיטמשעּב יד

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,רָאפ טמוק סָאװ ,גנואוט עטמיטשעּב א

 דיא .ּבַײרש ךיא :;ליּפשַײּב םוצ ,ןעמוקרָאפ טעװ סָאװ רעדָא

 ,ןעּבַײרש לעװ ךיא ,ןעּבירשענ ּבָאה

 טלָאװ סםָאװ ,גנואוט א טנעכייצעּב םרָאֿפפננוננידעּב יד

 ךיא :ליפשַײּב םוצ ,ןעגנוננידעּב עסיוועג ַײּב ןעמוקּרָאפ טנָאקעג

 טאהעג טלָאװ ךיֹא ןעוו) ןעגנוזעג טלָאװ ךיא .,ןעבירטעג :טלָאװ ?

 .(טַײצ



8 223. 

 הָׁשִקַּב א רערָא לעּפעּב א םיוא-טקירד םרָאפלעּפעּב יד
 ,גנערּב ,םענ ,העג ,העטש :ליּפשַײּב םוצ ,גנאלרעפ א רעדָא

 ,לעצרעד

9 224. 

 עלא יד רעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאּפ יד רעּביא-טּבַײרש
 -עּב יר }(--) ךירטש ןייא טימ -- םרָאפ עטמיטשעּבמוא יד : ןעמרָאֿפ ריפ

 טימ -- םרָאפסנוגנידעּב יד (==) ןעכירטש ייווצ טימ -- םרָאֿפ עטמיטש
 ,(= ןעכירטש ריפ טימ -- םרָאּפלעּפעּב יד {(== ןעכירטש ַײרד

 ןענָאק ןוא .ךאז עמונ א זיא ןעּבַײרש ןענָאק
 .ןענערּב רעוַײה ענרעצליה .טםוג זיא ןענרעל
 ןיא ןעליּפש .טנווענ זיא רעסאוו ןייר ןעקנירט
 .ףירּבא ּבַײרש ךיא .,םענעגנָא זיא דלאוו
 .מוג טנרעל רערעל רעד .ךוּב א טנעייל עליהָשמ
 .דלאוו ןיא גָאמ ןעדעי ןעריצאּפש רעדניק יד
 ךיא ןעוו . רעמיוּב יד ףיוא גנילירפ ןעגניז לעניוּפ
 טליּפשעג ךיז ךיא טלָאװ ,לעטניה א טאהעג טלָאװ
 ,רענעש א ןַײז טלָאװ גָאמ רעד ןעװ .םיא טימ
 זיא ,טמוק עמאמ יד ןעװ .טריצאּפש ךיא טלָאװ
 ' זיא ,וַײַא רעד ךיז טכערּב סע ןעו .רעכילהערפ

 ! ףעד וצ ןערָאפעג טלָאװ ךיא .רעטניוו ףֹוכ ןיוש -.
 ,טמוק .רעטנענ טניואוועג טלָאװ יז ןעוו ,ןעּבָאּב
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 ןיא ףױל !םייהא טהעג ,דלאוו ןיא ,רעדניק
 לעצרעד !ףיוא.העטש !עלוש ןיא טפיול ! דלאוו
 ענַײד ףיױא ,םִי ,ךימ גָארמ ,עליהְׂשעמ א רימ
 .לעּפע םעד רימ ּבינ ! םעילאווכ

8 225. 

 . טרָאװלעטימ סָאד ;29 40

 ,דניק גידנעּבול ,רעטומ עגידנעּביל ,רעטָאפ רעגידנעּביל
 ,רעטומ עטּבילעג ,רעטָאפ רעטּבילעג .רעדניק עגידנעּבי
 ,רעדניק עטּבילענ ,דניק טּבילעג

 טרָאװטַײצ םעד ןופ סיורא-טמאטש רעגידנעּביל טרָאװ סָאד

 :נייא ,םכעלשעג ךילנעמ ,טראוונענעג סיוא טקירד ןוא ןעּביל
 .ווימאנימָאנ ,לָאצ

 ,טכעלשעג ,טַײצ סיוא-טקירד סָאװ ,טרָאװטַײצ א ןופ םרָאּפ יד

 ,טרָאװלעטימ ןעפורעגנָא טרעװ לאפניוּב ןוא לָאצ
 טראוונענעג--ןעטַײצ ייווצ זיולּב טָאה טרָאװלעטימ סָאד

 ,רעטּבילעג) טַײהנעגנאגרעפ ןוא (שגידנעילפ ,רעגידנעּביל)

 .(רענעגיולפרעפ

 ,ךילנעמ :ןעטכעלשעג ַײרד טָאה טרָאװלעמימ  סָאד .
 (שגידנעולפ ,ענידנעּביל) ךילּבַײװ (חטנידנעילפ , רענידנעּביל)

 ,(נידנעילפ .,גידנעביל) ךילכאז ןוא

 -- לָאצרהעמ ןוא לָאצנײא טָאה םטרָאװלעטימ סָאד
 ,עגידנעּביל ;לָאצרהעמ :;רענידנעילפ ,רענידנעּביל :לאצנייא

6,:-. 
 1 גירנעי 28

0151 = 



 יָא 226.

 ,טרָאװלעמימ ןופ טראוונענעג יד

 :סעווש) .ענידנעּבַײרש ,(רעדורּב) רעגידנעּבַײרש--ןעּבַײרש ָּו

 ,(דניק) נידנעּבַײרש ,(רעט

 ,גידנעפיול ,טנידנעפיול ,,רעגידנעפיול -- ןעפיול
 .גידנעּפאכ ,ענידנעּפאכ ,רעגידנעּפאכ -- ןעּפאכ

8 227. 

 ;טרָאװלעטימ ןופ .טַײהנעגנאגרעפ יד

 ,ןעּבירשרעּפ ,ענעּבירשרעפ , רענעּבירשרעפ -- ןעּבַײרש
 ,ןעּפָאלרעּפ ,,ענעפָאלרעּפ . רענעּפָאלרעפ -- ןעפיול
 .טּפאכרעפ ,עטּפאכרעפ ,רעטּפאכרעפ -- ןעפאכ

8 

 ןופ םרָאפ רעד ןיא רעטרעװטַײצ עדנעגלָאפ יד רעּביא:טלעטש

 : ןרעטסומ ענעזיוועגנעּביױא יד טול ,רעטרעוולעטימ

 ירד .ןעגניז .ןעּבענ .ןעמלאה .ןעכערַּב .ןעמהענ
 ,ןעכאל .ןעשיור .ןעילפ .,ןעלוּפש .ןעטערּפ .ןעק
 :רעל .ןעטַײּברא .ןעפיטש .ןעמיווש , ןעגנירּפש
 .ןערעלק ..ןעמבארט .ןענ



8 299. 

 .רעטרעװטַײצ ןופ גנוניוּב יד

 ךיא .ןעמהעג לעװ ךיא .ןעמונעג ּבָאה ךיא .םהענ ךיא
 !םהענ ,ןעמונעג טלָאװ

 .נערעפ ייז טסייה סָאד ,טגיוּבעג ןערעװ רעמרעװטַײצ יִד

 ןוא ןענָאזרעּפ , ןעמרָאפטַײצ ,ןעמרָאפ יד טול ךיז ןרעד
 , ןעמרָאּפלָאצ

 עטמימשעּבמוא יד זיא רעטרעװטַײצ ןופ םאטש רעד

 ;ליּפשַײּב םוצ ,ןע ףיױא לַלֹּכ ןיא ךיז טנידנע סָאװ ,םרָאפ

 .ןעּבַײרש ,ןעפיול ,ןעמהענ ,ןעגניירּב

8 230. 

 .ןע--רעווש .ןע--רעלק .ןע--רשה .ןע--רעוו
 .ן--רעמיצ .ן--רעדָאּפ .ן--רענעשרעּפ .ן--רעפטנע
 :עּבמוא רעד ןיא ןָא-ןעמהענ רעטרעװטַײצ עניּבליזנייא יד

 ,ןע--רעווש ;ליּפשַײּב םוצ ,ןע גנורגע יד םרָאפ רעטמיטש

 : ,ןע--רעוו ,ןע--רעש ,ןע--רעה

 .הענ רע ףיוא רעטרעװטַײצ עגיּבליזרהעמ רעדָא ייווצ יד
 ;ליּפשַײּב םוצ ,{ גנורנע יד םרָאֿפ רעטמיטשעּכמוא רעד ןיא ןָא-ןעמ
 .ןהעטיצ ,ןרערָאפ ,ןרענעשרעפ ,ןרעּפטנע

8 221 

 ;ןעינְכרש , ןׁשֶמֹולֶח ,ןעילֶסַּפ
 ,שיאערּבעה ןופ ןעמונעג ןענעז סָאװ ,רעטרעװטַײצ יד

 םוצ ,ןע ףיוא -- נ ןוא ,מ ,ל :רעכליהטימ יד ךָאנ ךיז ןעגידנע
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 .שועממוהותיאצמנוכיטועמבמ מוומוהי2 וי .עיאומ בעיבי ר. ירמי" 6

 -טימ עגירעּביא עלא יר ךָאנ ; ןע'נָכדַש ,ןע'מֹולָח ,ןע'לֶסַּפ : ליּפשַײּפ
 ,ןיִטָּפשִמ ,ן'ׂשָלֲח : ליּפשַײּב םוצ ,ן גנודנע יד ןָא יז ןעמענ רעכליה

 ,ןיִסעּכ
 ןופ ןערָאװעג ןעמונעג ןענעז סָאװ ,רעטרעװטַײצ עגינייא

 ףיוא םרָאפ רעטמיטשעּבנוא רעד ןיא ךיז ןעגידנע ,שיאערּבעה

 .ןענע'ָמתַח .ןענע'קסַּפ ."ןענעיַפנַח .ןענע'ָבֹנַג : ליּפשַײּב םוצ ,ןענע

8 232. 

 ,טראוונענעג רעד ןופ גנודליּב יד 1
 .ןעגניט גניז ךיא .(ןעּבַײרש) ּבַײרש ךיא ,(ןעזעל) ועל ךיא

 ,(ןעליּפש) ליּפש ךיא
 ןופ םערליבעג טרעוו לָאצנייא רעד ןופ ןָאזרעּפ עטשרע יר

 ;ליּפשַײּב םוצ ,} רעדָא ןע גנודנע יד ּבָא:טּפראו ןוא ,םאטש
 (ַײרש ךיא) ןעַײרש ,(לָאצנייא ,ןָאזרעּפ עטשרע ,ףיול ךיא) ןעפיול
 ,(ךאל ךיא) ןעכאל

3 8 

 ךיא .(ןעווענאש) עווענאש ךיא .(ןעוועשוּבכ) עוועשוּב ךיא
 ,(ןעילוה) .עילוה

 .סָאװ ,רעטרעװטַײצ יד ןוא ןעװע ףיוא רעטרעװטַײצ יד
 .וװ ,ז .א ןעילוה ,ןעשזנָאלּב ,ןעּפָאס יו ,שיוואלס ןופ ןעמונעג ןענעז
 .ע רעכליהניילא םעד ןָאזרעּפ רעטשרע רעד ןיא ּבָא טשינ ןעפראוו

 ,עוועטאר ךיא -- ןעוועטאר ;ליּפשַײּב םוצ ,ןע גנודנע רעד ןיא

 --זעווערָאה ,עשזנָאלּב ךיא -- ןעשזנָאלּב ,עווענאש ךיא -- ןעווענאש
 ,עװערָאה ךיא
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8 4 

 .טסע'מתַח וד ,טסנע'שרַד וד ,טסליּפש וד ,טסרעטיצ וד
 ,טס גנודנע יר ןָא-טמענ לָאצנייא ןופ ןָאזרעּפ עטייווצ יד

 .טסנע'שרד וד , טסכירק וד ,טסכאל וד :ליּפשַײּב םוצ

8 2255. 

 .טנרעל יז ,טליּפש יז .טּבַײרש רע .טרעלק רע

 . ם גנודנע יד ןָא טמענ לָאצנייא ןופ ןָאזרעּפ עטירד יד

8 236. 

 .ןעליּפש רימ ,ןענע'שרר רימ ,ןעּבַײרש רימ .ןערעלק רימ
 . ןעליּפש יז .ןענע'שרר יז .ןעּבַײרש יז .ןערעלק יז

 ןענעז לָאצרהעמ ןופ ןענָאזרעּפ עטירד ןוא עמשרע יד
 ,גנודנע רעייז טשינ ןרעדנערעפ ןוא םאמש םוצ ךילנע

.227 8 

 ריא .םגניז ריא .םכאל ריא ,טּבַײרש ריא ,םרעלק ריא

 .טנע'ָשרַד ריא ,םיִלָפַּכ
 ,מ גנודנע יד ןָא טמענ לָאצרהעמ ןופ ןָאזרעּפ עטייווצ יד
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8 8 

 ,םרָאפלעּפעּב יד

 | ,םילָעוּפ--!לָעֹוּפ !טרעטיצ--! רעטיצ ! טּביולנ-- !ּביולג
 ! טפיול-- ! ףיול

 יד ;ןָאזרעּפ עמשרע ןייק טשינ טָאה םרָאפלעּפעּב יד

 רעטמשרע רעד וצ ךַײלג זיא לָאצנײא רעד ןופ ןָאזרעּפ עטייווצ
 ןוכ ןָאזרעּפ עטייווצ יד . םרָאפ רעטמיטשעּב רעד ןופ ןָאזרעּפ

 רעד ןופ ןָאורעּפ רעטייווצ רעד וצ ךַײלג זיא לָאצרהעמ רעד
 .םרָאפ רעטמימשעּב

8 239. 

 --ןעליּפש רע לָאז .ןהעג ייז ןעלָאז -- ןהענ רע לָאז
 .ןעטַײר יז ןעלָאז -- ןעטַײר רע לָאז .ןעליּפש יז ןעלָאז

 טערליּבעג טרעוװ םרָאפלעפעּב רעד ןופ ןָאזרעּפ עטירד יד
 ןוא ןעלָאז טרָאװטַײצספליה םעד ךרוד ןעמרָאּפלָאצ עדייּב ןיא
 ,םאמש םעד ךרוד

 ערייּב ןיא ןָאק םרָאּפּלעּפעּב רעד ןופ ןָאזרעּפ עטייווצ יד ךיוא
 ,ןעלָאז טרָאװטַײצסּפליה ן'כרוד ןערעוו טערליּבעג ןעמרָאפלָאצ
 .ןערעה טלָאז ריא ,ןעסיוו טסלָאז :ליּפשַײּב םוצ

8 240 

 . םייהנעננאנרעפ יד ,

 ןוא עכילנעוועג יד--ןעמרָאּפ ייווצ טָאה טַײהנעגנאגרעפ יד
 | ,עגילָאמליפ יר !

 ; עכילנעווענ יד זיא סָאד
 טָאה רע .טנעיילענ טסָאה וד .טנעיײלעג ּבָאה ךיא

 = יעט0 ==



 ןעּבָאה יז .טנעיילעג ןעּבָאה רימ .טנעיילעג טָאה יז .טנעיילעג
 .עג ויא רע .ןעּפָאלעג טויּב וד .ןעּפָאלענ ןיּב ךיא . טנעיילעג
 ןענעו יז .ןעפָאלעג ןענעו רימ .ןעּפָאלעג זיא יז .ןעּפָאל
 ,ןעפָאלעג

 .עגנעמאזוצ טרעוו םרָאּפסטַײהנעגנאגרעפ עכילנעוועג יד

 .נעגעג ןיא ןַײז רעדָא ןעּבָאה טרָאװמַײצסּפליה ן'כרוד טלעטש
 , םרָאװלעטימ םענעגנאגרעפ םעד ןופ ןוא םראוו

 יםפליה םעד טימ טניוּבעג ןערעוװו רעטרעװטַײצ בֹור סָאד

 רָאנ ךיז ןעגיוּב ןַײז טרָאװטַײצספליה ןיטימ ;ןעּבָאה טרָאװטַײצ

 :ליּפשַײּב םוצ ,גנונעוועּב א ןענעכייצעּב סָאװ ,רעטְרעװטַײצ ענעי

 ענידנעהעגרעּביא:טשינ עגינייא ןוא ןעמַײר ,ןעילפ ,ןערָאּפ
 ,רעטַײװטצער

8 2 

 ;םרָאפסטַײהנעגנאגרעפ עגילָאמליפ יה
 ,ןעליּפש טנעלפ רע .ןעליּפש טסנעלפ ור!,ןעליּפש נעלפ ךיא

 ,ןעליפש ןענעלפ יז .ןעליּפש ןענעלפ רימ .ןעליּפש טנעלפ יז
 ,גנואוט א טנעכייצעּב םרָאפסטַײהנעגנאגרעפ עגילָאמליפ יד

 .עגנעמאווצ טרעװ יז .טיִרְזַחע'גרעּביא לָאמליפ ךיז טָאה סָאװ
 ןופ םאטש ן'כרוד ןוא ןענעלפ טרָאװטַײצספליה ן'כרוד טלעמש

 .טרָאװטַײצ ןעטגיוּבעג םער

8 22. 

 ,טפנוקוצ ןופ גנודליּב יד
 יז ,ןעגניז טעװ רע .ןעגניז טסעװ וד .ןעגניז לעװ ךיא | ;

 ,ןעגניו ןעלעוו יז .ןעגניז ןעלעוו רימ .ןעגניז/טעוו
 :םייצספליה ןץץכרוד טלעטשעגנעמאזוצ טרעוו טפנוקוצ יד

 ,טרָאװטַײצ ןעטגיוּבעג ןופ םאטש ן'כרוד ןוא ןעלעוו טראוו

 יד 157
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 .ןעגנוניוּב ןופ ןרעמסמ
 טא רשע" -., יי הבא. א א

 | עי ןעייל .ןעפיול ,ןענָארט :םאטש
 | .םרָאפ עטמיטשעּב

 טראוונענעגנ

 ו 5ָא צ ניי א .ןָאזרעֿפ

 ו ןעייל ךיא ףיול ךיא נָארט ךיא 1 װ

 ( טסנעעייל וד טספיול וד טסגָארט וד 2 |
 / טנעייל רע טפיול רע טגָארט רע 3 | 

 ו לָאצרהעמ
 | ןענעייל רימ ןעפיול רימ + | ןענָארפ  רימ 1
 ו טנעייל ריא םפיול ריא םנָארט ריא 2
 / ןענעייל ייז ןעפיול יז ןעגָארט יז 3

 ו טַײהנעגנאגרעפ

 ו לָאצנייא : ןאורע

 .| טנעיילעג ּבָאה ךיא | ןעּפָאלעג ןיּב ךיא | ןעגָארטעג ּבָאה ךיא | 1 |

 { טנעיילעג טסָאה וד | ןעּפָאלעג טויּב וד ןעגָארטעג טסָאה וד| 2 ן}
 !/ טנעיילעג טָאה רע | ןעּפָאלעג זיא רע | ןעגָארטעג טָאה רע| 3 |}
 4 לאירהעפ אוו

 ןטנעיילעג ןעּבָאה רימ| ןעּפָאלעג ןענעז רימ
 טנעיילעג טָאה ריא | ןעפָאלעג טנשז ריא

 | טנעיילעג ןעּבָאה יז | ןעפָאלעג ןענעז יז

 טפנוקוצ
 | א אי יה ריין

 | ןענעייל לעװ ךיא | ןעפיול לעװ ךיא | ןענָארט לעװ ךיא | 1
 ( ןענעייל טעוװ ריא | ןעפיול טסעוו וד | ןעגָארט טסעוו וד | 2
 | ןענעייל ןעלעוװ ייז | ןעפיױל םעוװ רע | ןעגָארט טעװ רע | 3

 | 5 ָאצ רהע ם | וה 1

 ןענעייל ןעלעוו רימ | ןעפיול ןעלעוו רימ | ןעגָארט ןעלעוו רימ } 1
 ןענעייל םעוו ריא | ןעפיול םעוו ריא | ןעגָארט םעוו ריא | 2 .

 | .ןענעייל ןעלעוו יז יז | ןעפיול ןעלעוו יז | ןעגָארט ןעלעוו יז |

 ןעגָארמעגןעּבָאה רימ| 1
 ןעגָארטעג טָאה ריא | 2
 ןעגָארטעג ןעּבָאה ייז| 3



 :ם ר ָא פל ע פ ע ג

 ןעיײל | ףױל | גָארט | .צניא

 טנעיײל | טַפױל | טְגָארט | .צרהצמ

 ןענעייל ריִמָאל | ןעפיול רימָאל | ןעגָארט רימָאל
 ,צרהעמ

 ןענעייל יז ןצלָאז | ןעמיול יז ןעלָאז ןעגָארט יז ןעלָאז

 :טרָאװ לעטימ

 גידנענעייל | גידנעפיול | גידנעגָארט | ,גענעג

 טנעײלעג | ןעפָאלעג | ןעגָארטעג | .גרעפ

 ;םרָאפ ס גנּוגנידע ּב

 טלַאװ ךיא טלָאװ ךיא טלָאװ ךיא

 טסלָאװ ּוד טסלָאװ ּוד | טסלָאװ ּוד } צנײא

 טלָאװ רע טלָאװ רע 8 טלָאװ רע

 ןעטלָאװ רימ ןעטלָאװ רימ 2 ןעטלָאװ רימ

 טלָאװ ריא ! טלָאװ ריא |  טלָאװ ריא } ,צרהעמ

 ןעטלָאװ יז ןעטלָאװ ייז ןעטלָאװ ייז

 ןעפָאלעג ,טנעיילעג

5 44. 

 ,ןעגנוגױּב ןופ ןרעמפומ
 .ןעגניז .ןעגנירּפש ,ןעצנאט ; םאטש

 טראונעגעג יט

 גניז ךיא גנירּפש ךיא ץנַאט ךיא ן
 טטגניז ּוד טסגנירּפש ּוד טסצנַאט ּוד { ט

 טגניז רע טגנירּפש רע טצנַאט רע | ?|3

 ןעגניז רימ | ןעגנירּפש רימ ןעצנַאט רימ } 2

 טגניז ריא |  טגנירּפש ריא טצנַאט ריא ; 2| 2|
+- 

 ןעגניז יז ןעגנירּפש ייז ןעצנַאט ײז }| 3|2

 יידיש יד



 הר לו דג: צננננ

 טַײהנעגנאגרעפ

 =|  בָאהךיא ּבָאה ךיא | 0
 ;| טטָאה ה / ם| םסאהה 5 2 5 5

 ם| טָאה רע 8 טָאה רע }
 ; | ןעּבָאהרימ = | ןעּבָאה רימ 2
 ;.}| טָאה ריא ה/. סָאההא ,2
= ֹ 3 : 25 
 --| ןעּבָאה יז ןעּבָאה ייז וו

 לעװ ךיא לעװ ךיא | 4
 2| טסעװה 5| טסעװװר (3
 0 םעװ רע / / , םעװ רע 2
 =)| עלעװ רמ +י| ןעלעוװ רימ ןע

 ||  שעװ יא .;,0 טעװרא 5
 "6 ןעלעװיװ ןעלעוו יז |ט

 ?םירִא פל עפ ע ּב

 גניז | גנירּפש | ץנאט |  .צנייא

 טגניז | טגנירּפש טצנאט | ,צרהעמ

 ּבָאה ךיא
 טסָאה וד
 טָאה רע
 ןעּבָאה רימ
 טָאה ריא
 ןעּבָאה יז

 ןעגנוזעג

 לעװ ךיא
 טסעוו וד
 טעװ רע
 ןעלעוו רימ
 טעװ ריא
 ןעלעוו יז

 ןיע נ יד

 ןעגניז שי ןעגנירּפש רימָאל | ןעצנאט רימָאל
 ןענגיו ןעצנאט ייז ןעלָאז | יי יע=

 ;טרָאוולעטימ

 גידנעגניז | גידנעגנירּפש { גידנעצנאט | .נעגעג

 ןעגנוזעג ְן ןעגנורּפשעג טצנאמעג ִו ,גרעפ

 ;םֶהָאפסגנוגניקעּב

 : טלָאװ ךיא ,,|{ טלָאװ ךיא טלָאװ ךיא }

 ;ג| טסלָאװ וו | טסלָאװוד ;ת| טסלָאװ וד ְו ,צנייא
 =)| םלָאװ רע | טלָאװ רע 8 טלָאװ רע }

 ת|ןעטלָאװ רימ ;  |ןעטלָאװ רימ ; |ןעטלָאװ רימ יר ע 2
 :+| טלָאװ רא ת| טלָאװ ריא '| טלָאװ ריא  .צרחעמ }

 :| ןעטלָאװ יז --| ןעטלָאװ יז 1 ןעטלָאװ יז {

 הי וי



 סט האפ ש2 םפ ז=- .ש2 םפ =

 אוואאפ

 או ,זהאפ

 סאשע חאפ

 אואזא'

 ףפעטא'

 ךיז רֶאּב ךיא
 ךיז טסרָאּב וד
 ךיז טדָאּב רע

 ךיז ןעדָאּב רימ
 ךיז טרָאּב ריא
 ךיז ןערָאּב יז

 ךיז ּבָאה ךיא
 ךיז טסָאה וד
 ךיז טָאה רע

 ךיז ןעּבָאה רימ
 ךיז טָאה ריא
 ךיז ןעּבָאה יז

 ןע דא לעב

 ךיז לע ךיא

 ּה | ךיז טסעוװ וד
 2 ךיז טעװ רע
 2 | ךיז ןעלעוו רימ
 ךיז טעװ ריא
 ךיז ןעלעוו יז

6 

 ,םרָאפלעפעּב

 ךיז רֶאּב

 רע לָאז
 ןערָאּב ףז יז פָאז

 ךיז טדָאּב

 ןעדָאּב ךיז רימָאל

 ןערָאּב ךיז יז ןעלָאז

 טראוונעגעג

 ךיז שאוו ךיא
 ךיז מסשאוו וד
 ךיז טשאוו רע

 ךיז ןעשאוו רימ
 ךיז טשאוו ריא
 ךיז ןעשאוו ייז

 יי "=. "טעג עפמ

 ךיז ּבָאה ךיא
 ךיז טסָאה וד
 ךיז טָאה רע

 ךיז ןעּבָאה רימ
 ךיז טָאה ריא
 ךיז ןעּבָאה יז

 ןע ש א וו ע ג

 טפנוקוצ

 ךיז לעװ ךיא

 20 ךױמסעװוד
 2| ךיז טעװ רע

 ךיז ןעלעוו רימ
 ךיז טעוװ ריא
 ךיז ןעלעוו יז

= 

 ךיז שאוו
 רע לָאז
 ןעשאוו ךיז ו יז לָאז

 ךיז טשאוו

 ןעשאוו ךיז רימָאל

 ךיז ץוּפ ךיא
 ךיז טסצוּפ וד
 ךיז טצוּפ רע

 ךיז ןעצוּפ רימ
 ךיז טצוּפ ריא
 ךיז ןעצוּפ יז

 ךיז טסָאה וד
 ךיז טָאה רע

 ףי עבָאה רימ

 די טָאה ריא
 ( ךיז ןעּבָאה ייז

 0 ךיז ּבָאה ךיא

2 
ְ 

 טצופעג

 - אוואו

 ךיז לעװ ךיא

 ךיז טסעו וד
 ךיז טעוו רע

 || ;.|ךיז ןעלעוו רימ
 | -| ךיז טעװ ריא
 ךיז ןעלעוו ייז

 צ ו5פ

 ךיז ץו

 | יז לָאז ןעצוּפ ךיז אטא

 ךיז טצוּפ
 ןעצוּפ ךיז רימָאל

 ,|ןעצופ ךיז יז ןעלָאז ןןעשאװ ךיז יז ןעלָאנ



 גידנעצוּפ | גידנעשאוו | גידנעדָאּב |  .געגעג

 אב עי } ןעשאוועג | ןעדָאּבעג | ,גרעפ

 ;םרָאפסננוגגידעּב

 ;טרָאוולעטימ

 | ךי+ :  ייא ,.{ ךזטלָאװךיא { ךיז טלָאװ ךיא
 ךיז טסלָאו וד 2| ךיז טסלָאװ וד : ךיז טסלָאװ וד

 ךיז טלָאװ רע = } ךױטלָאװרע ת)} ךױטלָאװ רע
 | ; |ךיז ןעטלָאװ רימ ם |ךיז ןעטלָאװ רימ - = |ךיז ןעטלָאװ רימ
 | ה | ךיז טלָאװ ריא :: ךיז טלָאװ ריא ;-|  ךיז טלָאוװ ריא
 - ךיז ןעטלָאװ יז ךיז ןעטלָאװ ַײז |  ךיז ןעטלָאװ ייז
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 | .ןעבָאה ,ןַײז -- טרָאװטַײצסּפליה ןופ גנוניוּב

 -== טראוונעגעג === == = 22 ===
 .ןעּבָאה ,ןַײז :םאמש

 ּבָאה ךיא ןיּב ךיא ׂו 1

 טסָאה וד טויב ור / לָאצנייא 2

 טָאה רע זיא רע } 3
 ןעּבָאה רימ ןענעז רימ ן 1

 טָאה ריא טנעז ריא { לָאצרהעמ 2
 | ןעּבָאה יז |  ןענעז יװ 3

1 

 טסנעלפ ודר |טסגעלפ וד ת| טסָאה וד 2) טוב ר
 טגעלפ רע 1 טנעלפ רע 24 טָאה רע = ןיא רע - 0
 ןעגעלפ רימ ; .ןןענעלפ רימ 2 | ןעּבָאה רימ = יז ועז רימ 1
 טנעלפ ריא | טנעלּפ ריא ו טָאה ריי אל ניי ריא 2 26

 ָ ןענעלפ יז | ןעגעלפ יו | ןעּבָאה יז ( ןענעז יז 8 גװ

 שא

 .ןָע בָא ה
 ם א ה

 עגילָאמליפ עבילנעוועג /
 | ייפ ךיא . | נעלפ ךיא |{  ּבָאה ךיא . | ןיב ךיא ע



 ש2 =

 02 אפ ז+ שע2

 === ט פנוקוא

 לעװ ךיא לעװ ךיא ׂו 8
 : טסעוו וד טסעװ ד } פ
 2 טעװ רע 2 טעװ רע 2
 - | ןעלעװ ריס --| ןעלעוריט ) +
 = טעוװ ריא טעװ ריא ן 3

 ןעלעוו יז ןעלעוו יז

 ;םרָאֿפלעּפע ּב

 ּבָאה =
 רע לָאז רע לָאז {  צנייא

 ןעבָאה | יז לָאז ןײ | זלָא }

 ןעּבָאה רימָאל | ןַײז רימָאל ׂו

 טָאה טנעז { ,צרהעמ
 ןעּבָאה ייז ןעלָאז ןַײז ייז ןעלָאז }

 ;טרָאוולעטימט

 1 גידנעּבָאה |  גידנענעז | .געגעג

 טאהעג | ןעוועג | .גרעפ

 :םרָאּפסגנוגנידעּב

 טלָאװ ךיא טלָאװ ךיא |
 וש

 טסלָאװ וד טסלָאװ ד }
 טלָאװ רע :- טלָאװ רע } 3

 1 "וו ןעטלָאװ רימ ,-| ןעטלָאװ רימ : 2 : 21 לז כא
 א טלָאװ ריא םֶלָאװ היא + 

 6 ןעטלָאװ יז ןעטלָאװ יז } 8

 :ןעמאמש ערנעגלאפ יד טגיוּב

 .ןעפערט .ןעסקאוו .ןעדי= .ןעקאּב .ןעקוק .ןערעה
 .ןעועל

 שש "ר ר



 54 לזי
 9 24 ס

 ױעטרעװטַײצ עש יאערבעה ןופ ןרעטסומ

 .ןערעוו ןוא ןייז רעטרעװטײצספליה יד טימ
 .ןטגמעננאטנוהושנוגאגע אנא תקימער יה

 | ,ןערעוו:לַעָּפתִנ , ןִָיז:ַחְצַנמ : םאטש טא

 == טיהנעגנאנהעפ = = = = = ==
 ב ןיּב ךיא 6 באה ךיא }

 יי טזיּב וד טסָאה וד ָו לָאצנייא עו

 ק ןיא רע טָאה רע | 3
 2 וועג-חצנמ }

 = | ןענעז רימ שי סא ןעּכָאה ריִמ עו
 { | טגעז ריא טָאה ריא = ! לָאצרהעמ | 2

 7 ןענעז יז ןעּבָאה ייז } 3

 == == === טראוונענעג =
 | ןיב ךיא | 1

 | םזיב וה { לָאצנײא | 2

 זיא ר
 לעַּפתִנ םחצנמ ע } יז

 סג יש | ןענעז רימ | |

 | | טנעו ריא לָאצרהעט | -

 : |/ ןענעזיז } 0

 לעװ ךיא 1

 טסעוװו וד לָאצניא | 2 {

 טעוו רע 3 וו
 רעװ-לעּפתִנ ? ַײז-ַחְצנמ

 ) יי ןַז }1 ןעלעוו רימ 1

 : טעוו ריא לָאצרחעמ | 2 ן

 ןעלעוו יז ן 3

 לַעָּפתִנ ַײז ַחֵצַנמ ַײז 2 ָו

 ׂ רע לָאז ןרע לָאז צנייא 6 בװ
 רעוולעּפ ) 7 ַײז חַצַנ א 4 ו

 ןערעווי לעתג | יז לָאז 7 ,) יז לָאז } 2
 ןערעוו:לַעַּפתִנ רימָאל ןַײז ַחצֵנֹמ רימָאל (ט:ןוװ

 : לעֶּפתִנ טנעז חַצנֹמ טנעז | .צרהעט : 2
 ו ןערעוװ:לעַּפתִנ ייז ןעלָאז ןַײז ַחצִנִמ ייז ןעלָאז 5

-- 164 -- 



 ;טרָאוולעטימ

 גידנענעז-לעָּפתֶנ | גידנענעז-ַחַצַנמ | .נעגעג

 ןערָאװעג-לעָּפתִנ | ןעוועג-ַחֵצִנִמ | .גרעפ

8 248. 

 רעטרעװטַײצ עשיאערּבעה ןופ ןרעטסומ

 .ט ןוא םע ףיוא גנודנע רעד טימ

 עד 4

 .ןערָאװעג-טיקיִזמ'עג ,:טַּפשִמ'עג ,ט'סנקיעג 1 םאטש

 = === טפהנעטאגרעפ =
 א ר רש ןיכ ךיא |
 | | טויב ד |

 | יו זאג -טְּפשִמ'עג } טָסנְקיֶעג } ןיא רע ׂ 2

 ןערָאװעג | ןערָאװעג | ןערָאװעג | ןעלעו רימ | :
 טנעז ריא }{ 3
 ןענעז יז | 8

 טראוונעגעג

 רעוו ו ךיא שי

 טסרעוװ וד }
 טרעוו רע ן :

 טיִקיִזַמעֶג | טיַּפשִמעג ! טע'סנקיעג ןערעוו רימ | : ֹו ,פ

 טרעוו ריא } ?

 ןערעװ יז } סט

 = תט == לֿפפמָנֹוק א === טריק

 לעװ ךיא צי

 טסעוװ וד 8

 :טיקיִזַמ'עג | +טפשמ'עג +ט'סנק'עג טעװ רע | 8

 ןערעוו ןערעוו ןערעוו ןעלעוו רימ |
 טעוו ריא ; 2
 | ןעלעוו ייז ן ֹּט

 10 הק



 :םרָאּפלעפעּב

 טַּפשִמ'עג ַײז ט'סנקיעג ַײז | , |

 ןערעװ-טַּפשִמ'עג א 0 ןערעוו-ט'סנק:עג 0 : :

 ןערעװ:טּפשמ'עג רימָאל ןערעוו:ט'סנק'עג רימָאל | ַצ | 1װ
 טָּפשִמ'עג טנעז ט'סנקעג טנעז | 2|2|
 ןערעוו:טַּפשְמ'עג יז ןעלָאז ןערעוו:ט'סנק;עג יז ןעלָאז ("ן13 ו

 ;טרָאוולעטימ

 גידנערעוו:טַּפשִמ'עג | גידנעגעז-ט'סנקיעג | ןנעגעג

 ןערָאװעג-טָּפשִמ'עג | ןערָאװעג-ט'ָסנקיעג | .גרעפ

 67 זִ*
 9 וע 9

 רעטרעװטמַײצ עוליאערבעה ןופ ןרעטסומ
 .| רעדָא ןע ףיוא גנודנע רעד טימ

 .ןעיֶמולָה ,ץ'רֶשַּכ ,ן'הָנעַט + םאטש

 1504 רינט ראק ברעקל ראש לאקאלער

 ןש == ש2 םפ = שט םפ ז+ שס {פ ז=

 טַײהנעגנאגרעֿפ :
 | } וו באקדא |ב
 | | טסָאה וד :

 | | טָאה ריא }
 ןעּבָאה יז | 5

 טראוונעגנעג =====
 םֹולְח { רֶׁשַּכ הָנֵעַט | ךיא | 0
 טסימֹולְח טסירשַּנ טס'הְנעַמ | חד ן+
 ט'מֹולֲח טירָשַּב | טיהְנַעַט | רע { 2

 ןעימֹולָח | ץרשַּכ ן'הָנעַמ רמ } ,{12
 טימֹולֲח | ט'רֶשּכ ט'הָנעַט ריא צ :
 ןע'מולָח ן'רָׁשַּב ן'הָנֲעַט יז { טונװ



 וי לעװ ךיא
 טּפעװ וד } 8
 : מעו רע 2

 ןהנעַמ / }
 ןהָנעט | ןעלעוו רימ | :
 |  םעװ ריא ; 5
 | ןעלעװ יז ן ֹּט

 ;ם ר ַא פל עּפ עּב

 רֶׁשַּכ הָנַעַט | א
 רש

 טירָּׁשַּכ ט'הָנעט ן ָט

 {רע לָאז הנעמ | הע 75 7
 | יז לָאז ֹ יו יז לאז יש
2 

 ץ'הָנֲעַמ רימָאל } :
 ץהָנֲעַמ ייז ןעלָאז ) 5

 ;טוָאוולעטימ

 גיר'הְנֶעט | .נעגעג

 0 ץ יי

 ן'רִׁשַּכ רימָאל

 ן'רָשַּכ יז ןעלָאז

 גידנע דֶׁשַּכ

 טפנוקוצ

 ןע'טולָח ן'רָׁשַּכ

 םולָח

 טיטֹולַה

 : . ןרע לָאז
 ! ןעימֹולְח | 'רָשַּכ
 4 ןע ֹד יז לָאו ן = =

 | ןעיֶמֹולֲח ריטָאל

  ןעיָמֹולֶח ייז ןעלָאז

 גידנע'מֹולֲח |

 טימֹולחעג-- | טירָׁשַּכעג--- |טי'הָנעַמיעג גידנעּבָאה | .גרעפ

 ;םרָאפסגנוגנידעּב

 ) טלָאװ ךיא ׂו :
 | טסלָאװ וד } :

 ט'הנעש'עג טי ( :
 ר | ןעטלָאװ רימ | :

 טלָאװ ריא } ב

 ( ןעטלָאװ יז סו (

 : ןעגיוּבעג ןערעוו ,ן;ה נ עט יו

 ,דנא ,א ן'הְרִגִיהְלעַמ

 ,(ךיז ןעיֹרְבַה ,ןע'כָלוה ,ןעירָּבַד : ןע 'ר ׁשַּכ יו

 ,דנא ןוא (ךיז) ןע'סּוחי ,ןעיקּולְס ,ןע'טָּפשִמ ,ןעיׂשְלַח ,ןע'רֶזַח

| 
 ט'מֹולְח'עג ט'רׁשַּכ'עג

 ,ן'הְצַע ,ן'הָנאַר (ן =

 ,ןעיַמֹולְח

 ירא 10
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 . טרָאװסדנאטשמיא סאָד ,8

 טבַײרש לעגע סָאד ,ןפ (;יװ) טּבַײרש לעגנוי סָאד
 לעגנוי סָאד ,ָאד (? ואוו) טנַײרש לעגנוי סָאד .טכאנראפ (? ןעוו)
 , טַײקכילהערּפ תֶמֹחַמ (! סָאװ תֶמֹחַמ) סע טּבַײרש

 --טַײקכילהערפ תֶמחַמ ,ָאד ,טכאנראפ ,ןעש :רעטרעװ יד
 ,טּבַײרש גנואוט רעד ןופ ןעדנעששמוא ענערישרעפ סיוא-ןעקירד
 ךאזרוא ,(ָאד) טרָא ,(טכאנראפ) טַײצ ,(ןעש) טפאשנעגייא ;יוװ
 ,(מַײקכילהערפ תָמחַמ)

 סע טסייה סָאד , טרעדנעעג טשינ טרעוו סָאװ ,טרָאװ סָאד
 ןעדנעטשמוא יד ןענעכייצעּב וצ טניד ןוא טניוּבעג טשינ טרעוו
 ,טרָאװסדנאטשמוא ןעּפורעגנָא טרעװ ,גנואוט א ןופ

 :םדנאטשמוא -- רעטרעווסדנאטשמוא עלא ןענעז ץאז ןיא
 = -דסה ,ןעננומיטשעּב

 ןענעכייצעּב וצ ןעניד רעטרעווסטפאשנעגייא יד יװ טקנופ
 ,טרָאװטּפױהא ַײּב טלעטשעג ןערעװ ןוא דנאטשנעגעג א
 ןוא גנואומ א זענעכייצעּב וצ רעטרעווסדנאטשמוא יד ןעניד יוזא
 , טרָאװטַײצ א ַײּב טלעטשעג ןערעוו
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 יעלא יד רעטנוא:םכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ יד רעּביא:טּבַײרש
 ,(==) טרָא ,(=) טַײצ ,(--) טפאשנעגייא :טרָאװסדנאטשמוא ןופ ןעמרָאפ
 ,(=9 ךאורש

 .טייּבראעג גיסַײלּפ ןעטכענ טָאה רעדורּב רעֶד
 ךיא ,ןעש לאניטכאנ יד ,ךיוה טגניז ןָאה רעד
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 וצ ןעמונעג דלאּב ךיז ןוא ירפ ןענאטשענפיוא ןיִּב
 רעטעפ רעד ןעמוקעג זיא ןעטכענ .טַײּברא רעד
 וצ םונ זיא ןעּבױא .ןערָאפעגקעװא ןיוש טנַײה ןוא
 .קירוצ-ןוא-ןיה ןעפיול רעדניק יד .ןעטַײּברא
 טכאנַײב ,יינש ןעלאפענסיורא זיא ירפרעדניא

 טַײז םַײּב ,עדייז רעד טרָאפ טנערָאּפ ןופ . ןענער
 טלעמונא ,נוצ א טפיול ןעטַײװ ןופ .רעדורּב רעד
 טרעװ לָאמלײט ,דלאוו ןיא ןעננאנעג רימ ןענעז
 טּבַײרש רעדורּב ןַײֿמ .טכארמרעפ עלעפָאי
 ,טייהרעליטש טריצאּפש על'הנח ,זַײװפעלסיב
 .ןערעטש יר ןעשָאלרעּפ ןערעוו זַײװגיצנײא
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 ןוֿפ טַײצ יד ןענעכייצעּב רעטרעװסדנאטשמוא:טַײצ יד

 ?ןָאףעװ ןופ ?ןעו :ןעגארפ יד ףיױא ןרעפטנע ןוא גנואומ א
 :ליּפשַײב םוצ ? גנאל יװ ?טַײצ רעסָאװ זיּב ? טַײצ רעסָאװ ןופ
 .רָאמ ,טנַײה ,לָאמניק ,לָאמלײט ,נידנעמש ,טלָאמעד
 ײרפ ,טכאנַײּב ,טנעװֶָא ןיא ,ירפרעדניא ,ןעטכענ ,ןעג

 -.כָאנ ,רעירפ ,טציא ,רעטניו ,טסּברעה ,רעמוז ,גניל
 .רעייא ,טנַײה ויּב ,טנַײה ןופ ,לָאמא ,ףֶּכיֵּת ,רלאּב ,םעד
 .װ ,זא .א ןעגרָאמרעּביא ,ןעטכענ

8 253. 

 ןופ טרַא סָאד ןענעכייצעּב רעטרעװפדנאטשמוא:טרָא יד
 ןופ ?ןיהואוו ;וָאװ :ןעגארפ יד ףיוא ןרעפטנע ןוא גנואוט א
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 ,םוטעמוא ,יה ,טרָאד ,ָאד :ליפשַײּב םוצ ?ןענאוו זיּב ? ןטנאוו
 ,םקניל ,םטכער ,ןטטנוא ,ןעּבױא ,בוטש ןיא ,טשינ-ץיגרע
 .וװ .זא .א טנערָאפ ןופ ,ןעטניה ןופ ,ַײּברעד

4 4 

 רענייטש םעד ןענעכייצעּב רעטרעווסדנאטשמוא-:רעניימש
 סָאװ ףיוא ?יוװ :ןעגארפ יד ףיױא ןרעפטנע ןוא גנואוט א ןופ
 :ליּפשַײּב םוצ ?ןֶפֹואנא ראפ סָאװ ףיוא ? רענייטש א ראפ

 ,שירוי ףיוא ,יװ-יּבא ,טירש-ַײּב-טירמ ,םופוצ ,גידנעטַײר
 ,שרעדנא ,אָליֵמְמ ,ענשימוא ,ןויַּכּב ,שיזיוצנארפ ףיוא
 ,װ .זא .א םיוק ,טרפַּב ,גנולצולּפ ,לֵלכְּב
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 ןופ ךאזרוא יד ןענעכייצעּב רעמרעווסדנאטשמוא-ךאזרוא
 ?סָאװ ןופ ? סָאװ תָמחַמ :ןעגארפ יד ףיוא ןרעפטנע ןוא גנואוט א
 ,ןענעוו טַײקשיראנ ןופ ,טַײקכילהערּפ תֶמֹחַמ :ליּפשַײּב םוצ
 : ,וװ ,זא .א .ףָאלש ןופ

 5 עט .56

 טּפױה ןופ סיורא-ןעמאטש רעטרעווסדנאמשמוא ְךַס א
 :נעמָאנ ןוא רעטרעװלָאצ ,רעטרעווסטפאשנעגייא ,רעטרעוו
 :ךילמענ ,רעטרעוו

 ,טכאנראפ ,ירפרעדניא :רעטרעװטּפױה ןופ (א

 ױצ ,טסיומוא ,רעמוז ,רעטניוו ,גָאטַײּב ,טכאנַײּב

 .װ זא .א םורא ,םייהעג ,ןעמאו

 = ,םעשיד



 ,טכעלש ,ןעש ,טוג :רעטרעווסטפאשנעגייא ןופ (3

 ,וװ ,זא ,א ַײנסָאד ןופ , ןעצרוקניא ,רּוצְקּב .,םּואָמ

 יניא ,טייווצעּבלאז ,ןעייווצניא !רעטרעװלַאצ ןופ (ג
 ,םנעטירד ,סנעטייווצ ,סנעטשרע ,לָאמנייא , טירדעּבלאז ,ןעַײרד

 ,וװ ,זא א זַײװגיצניײא .,םנייאראפ

 ,ןעצנאגניא ,רַאּפרער ,סָאװראפ :רעטמרעװנעמָאנ ןופ (ד

 ,וװ .זא .א טנַײה ,ףֵּכיִּת ,דלאּב

 -טדנשטשמוא-טַײצ) ןערָאפעגקעװא רימ ןענעז ןעגרָאמירּפ

 ןענרָאמירּפ םענעש ַא טימ ןעּבױהעגנָא ךיז טָאה גָאט רעד ,(טרָאװ

 . (גנומימשעּבנָאז)

 6 ױװ טדער רע .לעּפע (טרָאװסטּפאשנעגייא) רעסיז א

 ןענָאק גירנעטש ףראד ןעמ .(גנומיטשעּבסרנאטשמוא) םיז רהעז

 זומ וצרעד .טרָאװסדנאמשמוא סָאד ץאז ןיא ןעדיישרעטנוא

 ןיא ץאז ןיא זא ,לָאמַאכָאנ רימ ןעגָאז ,ןעקנערעג גידנעטש ןעמ

 ,גנומימשעּבסדנאטשמואינא -- טרָאװסדנאטשמוא סָאד

 .(ןעליּפשַײּב ןיילא טגנערּב)
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 ךָאנ טּבַײרש .עלעגנוי סָאד -- ןייר .טּבַײרש עלעריומ .סָאד

 ,רענעש ךָאנ טּבַײרש על'הָשמ--ןעש טּבַײרש לימיִיַח ,רענייר

 :סרנאטשמוא יד זא ,רימ ןעהעז ןעליּפשַײּב עגיזָאריר ןופ

 ןענָאק ,רעטרעווסטפאשנעגייא ןופ םיורא:ןעמאטש סָאװ ,רעטרעוו

 . ןעפוטשסגנוכַײלגרעּפ ןעּבָאה ךיוא

 .(ןעליּפשַײּב ןיילא טגנערּב)

 יי 16 1 ר



8 5. 

 . טרָאװרָאפ סָאד 6
 6 יי = יי =

 ץפיוא טציז עלעגיופ סָאר ,לעגַײטש ןיא טציז עלעגיופעיפנ ד ְ
 עלעגיופ סָאר ,לעגַײטש ץרעּביא טציז עלעגיופ סָאד .לעגַײטש {
 ,לענייטש ן'ראפ טציז עלעגיופ סָאר ,לעגַײטש ן'רעטנוא טציז |

 םַײּב טציז עלעגיופ םָאּד .לעגַײטש ן'רעטניה טציז עלעגיופ םָאד

 אא
'// 

 וו 6 ==

 1 יי 1 | װ וי

 : : ו - 0

 : א

0 

 עלעגייפ סָאד ,לענַײטש םינופ טילפ עלעגיופ סָאר .לעגַײטש

 .לעגנַײטש ן'ברוד טילפ עלעגיױּפ סָאר ,לעגַײטש םוצ טילפ

 ןעגעיו טדערעג טרעוו ןעצאז עטכארּבעג יר ןופ ןעדעי ןיא

 לעגיופ רעד ךיז טניפעג סע שינמלעהרעפ א ראפ סָאװ ןיא ,םעד

 ןעטיווצ ןעשינמלעהרעפ ענעדישרעפ יד ,לעגַײטש םוצ ָעֵנונּב

 סנש } / 20 יו



 הרי האטהנעא יט -קקרעטעט ערע עא הא דג .ש יי  ערײצפ

 ןערעוו-- עלעגיופ םער ןוא לעגַײטש םעד -- ןעדנאטשנענעג ייווצ
 .נוא ,ן'רעּביא ,ןיפיוא ,ןיא :רעטרעװ ךרוד טקירדענסיוא ָאד
 .ן'כרוד ,םוצ ,םינופ ,םַײּב ,ץרעטניה ,ן'ראּפ ,ן'רעט

 סע טסייה סָאר ,טרערנערעפ טשינ טרעוו סָאװ ,טרָאװ סָאד
 ענערישרעפ ןעקירדוצסיוא טניד סע ןוא םניוּבעג טשינ טרעוו

 ןעפורעגנָא טרעװ ,ןערנאטשנענעג ןעשיווצ ןעשינטלעהרעפ

 .טרָאװרָאפ
 .(רעטרעוװרָאּפ ןופ ןעליּפשַײּב ןיילא טגנערּב)
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 זיא ,ןעמומ רעד טָאטשנָא ,ןירערעל רעד ַײּב ןעוועג ןיּב ךיא

 ,עקרָאל א טמיווש לעכַײט םעד רעּביא .רעטעפ רעד ןעמוקעג

 ,ווימאד ןיא טרָאװ סָאד גידנעטש טמוק טרָאװרָאפ א ךָאנ

 גראּב ןעסיורג (וויטאד) םעד (טרָאװרָאפ) רעּביא :ליּפשַײּב .םוצ

 רעד (טרָאװרָאּפ) ַײּב ןעוועג ןיּב ךיא , רעלדָא'נא ןעגױלֿפעג זיא

 (ויטאד) רעד (טרָאװרָאפ) וצ ךיז טקור ןעקלָאװ א ,ןעמאמ (וויטאד)

 , הָנְבל
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 ,טרָאװדניּב סָאד ,5

 רעד ןוא טהעגרעפ ןוז יד .טליּפש ןוא טגניז עלעגנוי סָאד

 .עטש ייז רעּבָא , ןעקעמש ןעזיור עלא .רעלעקנוט טרעװ נָאט

 עלעדיימ סָאד רעּבָא ,ןערָאװעג םנוזעג זיא עלעגנוי סָאד ,ןעכ

 ,קנארק ךָאנ זיא

 ןוא טגניז עלעגנוי סָאד :ץאז ןעמצעזעגנעמאזוצ םעד ןיא

 טליּפש ,טגניז--(רעטרעווגָאז) רעדילגצאז עּבלעזיד ןענעז--טליּפש

 ןעויור עלא :טרָאװכיבּפש סָאד .ןוא טרָאװ ן'כרוד טגינייארעפ

 = עס --



 ײװצ ןופ טהעטשעּב ,ןעכעטש ייו רעּבָא ,ןעקעמש
 -רעפ ןענעז ןוא -- ןעבעטש ייז .2 ,ןעקעמש ןעזיור עלא .1 ןעצאז
 ,רעּבָא טרָאװ ן'כרוד ןעדנוּב

 טסייה סָאד ,טרעדנערעפ טשינ טרעװ סָאװ ,טרָאװ סָאד
 ןופ גנודניּב רעד וצ טניד סע ןוא טניוּבעג טשינ טרעוװ סע
 -דניּב ןעפורעגנָא טרעװ ,ןעלייטרייר ןיא ןעצאז ןוא רעטרעוו
 . טרָאװ
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 יד רעטנוא:טכַײרטש ןוא ןעצאז עדנעגלָאפ ירד רעּביא-טּכַײרש

 ,רעטרעוװדניּב

 ןוז יד .ןעריצאּפש רעטומ יד ווא רעטָאפ רעד
 יז רעּבָא ,טכַײל הָנְבִל יד .טמוראוו ןוא טכַײל
 טשאוו סע דעּבָא ,יורג זיא ףייז .טשינ טמיראוו
 רעדָא ,ןעריצאּפש רעדָא ,ןעליּפש רעדָא .סַײװ
 ןַײמ  רעדָא ןערָאפוצ טמוק טנַײה .רעדיל ןעגניז
 טשינ טקנירט .רעטסעװש ןַײמ רעדָא רעדורּב
 ךיא םִנָה .ןייר טשינ זיא סע לַײװ ,רעסאוו סָאד
 ךיא לעװ ןענעווטסעדנופ ,זָנרּב ריד טימ ןיּב
 ,ןעוועג טשינ עלוש ןיא ןיּב ךיא .ריד וצ ןעמוק
 ךיא .ןערָאפענּבָא זיא רעמומ ןַײמ  תֶמחַמ
 ךיא .טלָאװעג טלָאװ ךיא  ןעו ,ןעמוקענ טלָאװ
 עג טשינ ּבָאה ךיא ןמו-לָּכ .,ןעניייז?עג ;ּבָאה

 ייד טפראד יז

 ר
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 ,טַײּברא ךיא , גימשרודטולּב ןענעז ףלעוו זא ,ןעסייוו עלא

 ײױװ ,םערכָאנ ןעמוקעג ןיא רעדורּב רעד .טסליּפש וד תַעַׁשּב

 .ןערָאפעגקעװא זיא רעטָאפ רעד

 יז ּביוא ,רעטרעווסדנאטשמוא ןוא רעטרעװנעמָאנ ליפ

 סלא טכיױרּבכעג יז ןערעװ ,ץאז ןוֿפ גנודליּב רעד וצ ןעניד

 .רעטרעוודניּב
 טלעטשעג גירנעטש טרעװ רעטרעוודניּב עניוזא ראפ

 : עמָאק א

4 8 

 יד דעטנוא:טכַײרטש ,ןעצאז עדנעגלָאֿפ יד רעּביא-טּבַײרש

 טלעטשעג טרעוו םע ןעלאפ ערעסָאװ ןיא ,טקרעמעּב ןוא רעטרעוודניּב
 .עמָאק א

 ענאוש יד .טּבַײרש ןוא טציז רעדורּב ןַײמ
 טָאה סע .ןעמיוש ןוא ןעילפ ,ןהעג ןָאק
 זיא ןענער רעקראטש א ןּוא ,ןָאמעג רענוד א
 טשינ לי רע רעּבָא ,סייוו רעדורּב רעד . קעווא
 טָאה סע רעּבָא ,ךאווש זיא עלעגנוי סָאד .ןענָאז
 :ניא רֹעּבָא ,ןעש זיא לעּפע רעד .לעּפעק טונא
 ,ףניפ זיא ַײדד טימ ייווצ . טליופוצ רע זיא גינעוו
 :ָאה א רעדָא ןענער א ןעלאפסיורא טעװ דלאּב
 טכאמענ ןערעוו עטאוו רעדָא לָאװמױּב ןופ .לענ
 :עג זיא רע זא ,סייוו ךיא .ןעפָאטש ענעדישרעפ

 =- ן7פ-



 ןעלָאז רימ זא ,טנַאועג טָאה רערעל רעד .טקער
 ץלא ,דלאוו ןיא רעטַײװ סָאװ . רענייר ןעּבַײרש
 ויא רע שטָאכ , קראטש זיא רע .ץליהעג רהעמ
 . רעקשטיניילק א
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 ג טרַאװפורסױא סָאד ,0

 ,ןאמרופ !ּביל ךיד ּבָאה ךיא יו ,יוא ! ןעש זיא ָאד יװ ! ךא

 !אכ-טכ:אכ !רעלענש !ונ !רעכינ רָאפ
 :עגסיואינא טקירדעגסיוא טרעוו ייז ךרוד סָאװ , רעטרעוו יד

 -היפעג ערעזנוא םיורא יז ךרוד ןעזַײװ דימ ןוא ףורסיוא'נא ,יירש

 / !אוווא !ױא !ךֶא :רעטרעוװפורסיוא ןעפורעגנָא ןערעוו ,ןעל

 | !ואא !ופט !םסמ
 | ,רעטרעווגנאלק יר ךיוא ןערעהעג רעמרעוופורפיוא יִד וצ

 | רעגייז רעד !ןיד-ןידןיד :טכאמ עלעקעלג סָאר :ליּפשַײּב םוצ
 !ףופ-ףוּפ-ףופ--טכאמ גוצ רעד ! קאט קיט ! קאט-קיט--טֿפאמ

 !עלעניופ ! יפ-יפ-יפ

 ! טלעוו ןַײד זיא ַײרֿפ |
 !עלעטנע !אווק-אווק-אווק

 !טלעװק עלעכַײטס 5

 !עלעגיּב !םוז:םוז-םוז

 !טילּב עלעמילּב'ס

 !עלעפעש ! עמ-עמ-עמ

 !טיה לעכוטסאּפ'מ
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 .ןעלייטדייר
 םעירָאגעטאק ןעצ ףיוא טליימעג ןערעװ ,ָאלוא ,רעטרעוװ יד

 :ייז ןענעז סָאר ןוא ןעלייטדייר רעדָא
 :לעקיטרא רעד (1

 .לעקימרא רעטמיטשעּבמוא--א ;לעקיטרא רעטמיטשעּב--סָאד ,יד ,רעד

 | :טרָאװטּפױה סָאד (2
 ןעפורעגנָא טחעװ ,דנאטשנענעג א טנעכייצעּב סָאװ ,טרָאװ סָאד
 ,טרָאװטּפױה קיטאמארנ ןיא

 :טרָאװסטּפאשנעגייא סָאד (4

 .,רנאטשנעגעגא ןופ טפאשנעגייא יד טנעכייצעּב סָאװ ,טרָאװ סָאד

 !טרָאװלָאצ סָאד (4
 ינעגעג ןופ םּוכס א רעדָא לָאצ א טנעכייצעּב סָאװ ,טרָאװ סָאד

 , ןערנאטש

 : טרָאװנעמָאנ (5
 םרָאװסטפאשנענייא ,טרָאװטּפױה סָאד טַײּברעּפ סָאװ ,טרָאװ סָאד
 ,טרָאװלָאצ ןוא

 !טרָאװטַײצ סָאד (6
 ןופ דנאמשוצ א רעדָא גנואוט א טנעכייצעּב םָאו ,טרָאװ סָאד

 ,רנאטשנענעג א

 :טרָאװסדנאטשמוא סָאד (7
 טרעוו סע טסייה סָאד ,טרעדנעעג טשינ טרעוו סָאװ ,טרָאװ סָאד

 ןופ ןערנעטשמוא יר ןענעכייצעּב וצ טגיד ןוא טגיוּבעג טשינ

 , גנואומ א

 {טרָאװרָאפ סָאד (8

 טרעװ םע טסייה סָאד ,טרערנערעפ טשינ טרעוו סָאװ ,טרָאװ סָאד
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 .טלעהרעפ ענערישרעפ ןעקירדוצסיוא טניד סע ןוא טגיוּבעג טשינ
 ,ןערנאטשנענעג ןעשיווצ ןעשינ

 !טרָאװדניּב סָאד 9
 טרעוו סע טסייה סָאד ,טרעדנערעפ טשינ טרעוו סָאװ ,טרָאװ סָאד
 ןעצאז ןיא רעטרעוו ןופ גנודניּב רער וצ טניד סע ןוא טגיוּבעג טשינ
 ,ןעלייטרייר ןוא

 ;טרָאװּפורסױא סָאד (0
 ,ירשעגסיוא'נא טקירדעגסיױא טרעוו םיא ךרוד סָאװ ,טרָאװ סָאד
 ערעונוא ןעויװעגסיורא םיא ךרוד ןערעװ סע ןוא ףורסיוא'נא

 .ןעלהיפעג

6 
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 ,טלאהניא
 יי ---.

 טלאוורעפ

 1 .רעטרעיי ןוא תֹויִתֹוא ,ןעגנאלק

 ןעגנאלק ןופ גנולייטוצ יד
 2 .תֹויתֹוא ןוא

 , תֹודּוקנ

 טצעזעגנעמאזוצ ,רעטרעוו

 7 .שידוי ןוא שיאערּבעה ןופ

 .ןעּבליו

 ,גנוגָארטרעּביאמרָאװו

 , תֹויתֹוא-סולש

 .ןעגנאלקלעּפָאט

 ,וא ןוא ו

 .יױא ןוא יו

 ,אי

 ,ָאי

 .וי

 .עי

 דרײַ 
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 טפאשנעגייא יד

 ,דנאטשנעגעג ןופ

 ,דנאטשנעגעג ןופ גנואוט יד

 .ץאו ןופ תֹודֹוסי יד

 ,טרָאװכאז

 , טרָאװגָאז

 ,ץאו ןופ ןעלייטנעּבעג

 ,גנומיטשעּבבאז

 ,גנומיטשעּבגָאז

 , גנומיטשעּבדנאטשמוא

 ,גנומיטשעּבטרָא

 ,גנומיטשעּבטַײצ

 ,גנומיטשעּבכאזרוא

 , גנומיטשעּבליצ

 ,גנומיטשעּברעגייטש

 , גנודנעוו

 . ןעלקיטרא

 רעטמיטשעּב רעטצריקרעפ

 ,לעקיטרא

 ,טרָאװטּפױה סָאד

 . ןעמָאננעגייא

 .ןעטעב-לַלּכ
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 . רעטרעװטּפױה ןופ
 .טכעלשעג ךילנעמ ןופ םיִלָלּכ

 .טכעלשעג ךילּבַײװ , ,

 .טכעלשעג ךילכאו , ,
 .רעטרעוו עשיאערּבעה
 ,לָאצרהעמ ןוא לָאצנייא
 לָאצנייא ןופ גנאגרעּביא רעד

 .לָאצרהעמ ןוא

 .רעטרעװטּפױה ןופ גנוגיוּב יד
 םעד טיט ןעגנוגיוּב
 לעקיטרא ןעטמיטשעּב

 .(טכעלשעג ךילנעמ)
 .עּבמוא םעד טימ ןעגנוגיוּב
 לעקיטרא ןעטמיטש

 ,(טבעלשעג ךילנעמ)
 רעטרעװטּפױה ןופ ןעגנוגיוּב
 לעקיטרא ןעטמיטשעּב םעד טימ

 .(טכעלשעג ךירּבַײװ)
 ןעגנוגיוּב
 לעקיטרא ןעטמיטשעּבמוא ןופ

 .(טכעלשעג ךילּבַײװ)
 רעטרעווטּפוה ןופ גנוגיוּב יד
 לעקיטרא ןעטמיטשעּב םעד טימ

 .(טבעלשעג ךילבאז)
 גנוגיוּב יד
 לעקיטוא ןעטמיטשעּבמוא ןופ

 .(טכעלשעג ךילכאז)
 , ןעמענגעגייא ןופ ןעגנוניוּב
 םרָאּפסגנורעגעלקרעפ יד
 .םרָאפטַײקכילטרעצ יד ןוא
 .םגנורענעלקרעפ ןופ גנוגיױּב יד
 םּוָאּפטײקבילטרעצ ןוא
 .(רעקיטרא ןעטמוטשעּב ן'טימ)
 ן'טימ גנונוזּב יד

 .לעקיטרא ,ןעטמומשעּבמוא
 ןופ גנוניוּב יד ,

 רעטרעווטּפיוה עשיאערּבעה

 ,לעקיטרא ןעטמיטשעּב ן'שימ

 יא ע80 +=

65 

06 

05 

69 

72 

78 

75 

77 

79 

81 

3 

6 

1 

5 

06 

67 5 
8 8 
, 4 
0 8 
.71 
8 
3 8 
, 8 
.78 
6 8 

,77 

8 8 

79 3 

80 8 

81 8 

2 8 

3 9 

9 

 97 .לעקיטרא .טשעּבנוא ן'טימ

 100 .רעטרעװ ןופ גנודליּב יד

 100 ,ןעּבליזרָאפ

 101 .ןעּבלױכָאנ

 103 .רעטרעוו עטצעזעגנעמאזוצ

 105 ,טרָאװוסטפאשנעגייא סָאד

 17 .רעטרעוו םטפאשנעגייא

 108 , עגידנעהיצעּב

 109 א, עגידנערעהעג

 לָאצ ןוא לעקיטרא ,טכעלשעג

 10 ,טרָאװסטפאשנעגייא ןופ

 .םטפאשנעגייא ןופ גנוגיוּב יד

 -רא ןעטמיטשעּב ן'טימ טרָאװ

 112 .(טכעלשעג ךילנעט) לעקיט

 .םטפאשנעגייא ןופ גנוגיוּב יד

 -רא ןעטמיטשעּב ן'טימ טרָאװ

 113 .(טכעלשעג ךילּבַײוו) לעקיט

 -םטפאשנעגייא ןופ גנוגיוּב יד

 -רַא ןעטמיטשעּב ן'טימ טרָאװ

 114 .(טכעלשעג ךילכאז) לעקיט

 .םטּפאשנענייא ןופ גנוגיוּב יד

 יעטמיטשעּבמוא ן'טימ רעטרעוו

 115 .(טכעלשעגךילנעט)לעקיטרא

 .םטֿפאשנעגייא ןופ גנוגיוּב יד

 ןעטטיטשעּבטוא ןיטימ רעטרעוו

 116 ,(טכעלשעג ךילּבַײװ) לעקיטרא

 .סטפאשנעגייא ןופ גנוגיוּב יד

 ןעטמיטשעּבטוא ן'טימ רעטרעוו

 117 .(טכעלשעג ךילבאו) לעקיטרא

 115 ,ם--גנודנע יד

 .סטפאשנעגייא ןופ גנוגיוּב יד

 ךיז ןעהיצעּב סָאװ ,רעטרעוו

 10 ,רעדנעל ןוא טעטש וצ

 ןופ ןעפוטשבַײלגרעּפ יד

 120 .רעטרעווסטפאשנעגייא

 12 ,טרָאװלָאצ סָאד

 לָאצ ןוא טכעלשעג

 125 ,רעטרעוולָאצ ןופ

 126 .רעטרעװלָאצ ןופ גנוגיוּב יד
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 לָאצגנונדרָא ןוּפ גנוגיוּב יד
 .לעקיטרא ןעטמיטשעּב ן'טימ

 לָאצגנונדרָא ןופ גנוגיוּב יד
 ,לעקיטרא .טשעּבמוא ן'טימ

 .רעטרעװלָאצ ןופ גנוגיוּב יד

 ,טרָאװנעמָאנ סָאד

 ,רעטרעװנעמָאנ ןופ גנוגיוּב יד

 ,טרָאװטַײצ סָאד

 .רעטרעווטַװצ .ןופ ןעמרָאפ

 ,ןעמרָאפטַײצ ,ןעמרָאפלָאצ
 ,ןעגָאזרעּפ

 ,טרָאװלעטימ סָאד

 טראוונעגעג יד
 ,טרָאװלעטימ ןופ

 טַײהנעגנאגרעפ יד 0 4
 ,טרָאװלעטימ ןופ
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7 | { 102. 
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 יי
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8 | 1086. 
 יג 6 11

 עי א
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2 | { 112. 

 טל סײ

 יד 184 ==

 ,רעטלײױטַײצ ןופ גנוגיוּב יד

 רעד ןופ גנודליּב יד

 ,טראוונעגעג

 . םרָאפלעפעּב יד

 ,טַײהנעגנאגרעפ יד

 ,טפנוקוצ ןופ גנודליּב יד

 .ןעגנוגיוּב ןופ ןרעטסומ

 עשיאערּבעה ןופ ןרעטסומ

 ,רעטרעװטַײצ

 ,טרָאװסדנאטשמוא סָאד

 ,טרָאוװרָאפ סָאד

 ,טרָאוװדניּב סָאד

 ,טרָאוװפורסיוא סָאד

 . ןעלייטרייר
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